Raport o stanie gminy

SZCZUCZYN 2018
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Szanowni Państwo,
zgodnie z Art. 28aa, ustęp 1 Ustawy
o

samorządzie

przekazuję

gminnym

w Państwa ręce Raport o stanie gminy Szczuczyn.
Mimo, iż wymóg samego dokumentu jest rzeczą
nową i jest on sporządzany po raz pierwszy, to jego
zawartość i forma nie jest dla mnie zaskoczeniem.
Każdego

roku,

przed

przygotowywałem

tego

sesją

absolutoryjną

typu

zestawienie,

by zainteresowane osoby mogły zobaczyć jak
wyglądał miniony rok budżetowy w liczbach,
kwotach,

zadaniach,

inwestycjach

i

naszej,

urzędowej pracy.
Zastanawiając

się

nad

ostatecznym

kształtem Raportu, doszedłem do wniosku, iż najbardziej czytelnym będzie zgrupowanie spraw
i danych wokół obszarów działań, którymi zajmuje się Urząd Miejski w Szczuczynie poprzez
strukturę swoich referatów.
Czy zastanawialiście się Państwo kim są i czym zajmują się osoby zatrudnione
w Urzędzie Miejskim oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie?
Zapraszam więc do swoistej wyprawy w działalność kierowanego przeze mnie Urzędu
i wyciągnięcia wniosków z zachodzących zmian, podejmowanych inicjatyw i wielu innych
rzeczy, które składają się na kompleksowy obraz stanu gminy Szczuczyn.
2018 rok obfitował w wiele inwestycji i wydarzeń, był również kolejnym
administracyjnie przepracowanym okresem, który sprawił, iż odbiór naszego samorządu przez
mieszkańców, inwestorów i gości jest bardzo pozytywny.
Zapraszam do lektury, pozwoli ona na zbudowanie pełnego obrazu współczesnego
Szczuczyna.
Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna
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Drodzy Mieszkańcy
miasta i gminy Szczuczyn
Raport o stanie gminy Szczuczyn jest
wprawdzie opracowaniem Burmistrza Artura
Kuczyńskiego,

jednak

całoroczne

gospodarowanie budżetem to proces niezwykle
skomplikowany i odpowiedzialny, a Rada
Miejska ma w nim swoje ustawowe miejsce.
W

związku

z

tym

postanowiłem

w kilku słowach „pojawić się” we wstępie do
tegoż dokumentu, by w imieniu Radnych Rady
Miejskiej odnieść się do jego zawartości.
Nie będzie to żadnym zaskoczeniem ani
kurtuazją

jeśli

powiem,

iż

ostatnie

lata

to przełomowy czas dla Szczuczyna i żyjących tu osób. Dziesiątki zmian, przeobrażeń
i inwestycji sprawiają, że nasze miasto i gmina z każdym kolejnym rokiem zaskakują dynamiką
swego rozwoju. Zmienia się rynek pracy, infrastruktura drogowa, wodociągowa,
kanalizacyjna, społeczna. Rozwija się oferta naszych szkół, a działalność kulturowa
i wychowawcza coraz bardziej przypomina tą z większych ośrodków miejskich. Oczywiście
wciąż jeszcze przed nami wiele pracy, ale zmiana jest bezdyskusyjna i jak najbardziej na plus.
Duży w tym udział rozsądnego i aktywnego zarządzania Burmistrza, sprawności działania
stworzonego przez niego i zarządzanego zespołu współpracowników oraz współpracy
z kierowaną przez mnie Radą Miejską. Jest nas piętnaście osób i widzimy, że Szczuczyn
potrzebuje zespołowej współpracy, porozumienia, którego celem nadrzędnym jest rozwój
regionu.
Zachęcam Państwa do uważnej lektury Raportu, który trzymacie w dłoniach. Czytając
go, przypominałem sobie kolejne sprawy, decyzje i uchwały podejmowane na Sesjach Rady
Miejskiej. Ten dokument jasno pokazuje, jak ważna jest sprawna praca Rady i jak przekłada
się ona na bezpieczeństwo budżetowe i inwestycyjne Szczuczyna.
Pozdrawiam serdecznie, życząc miłej lektury
Tomasz Mioduszewski
Przewodniczący Rady Miejskiej Szczuczyna
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Zgodnie z decyzją wyborców z dnia 14 października 2019 r. mandat Radnych Rady
Miejskiej Szczuczyna na pięcioletnią kadencję objęli:

WYKAZ RADNYCH
kadencja 2018-2023

1.

Filipkowska Zofia

2.

Marek Stefan Radajewski

3.

Andrzej Waldemar Jaworski

4.

Juszkiewicz Tomasz

5.

Karwowski Józef

6.

Kaliszewski Michał

7.

Tomasz Bogdan

8.

Tomasz Mioduszewski

9.

Kryszczyńska Elżbieta

10.

Owsianko Adam

11.

Piwko Przemysław

12.

Andrzej Marian Nagel

13.

Marek Niebrzydowski

14.

Bogusław Chyliński

15.

Wiesława Wróblewska

okręg
Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek,
Mazewo, Załuski
Niećkowo, Świdry-Awissa
Szczuczyn ulice: Gumienna,
Kolneńska, Łomżyńska, Plac 1000lecia, J.Sobieskiego
Szczuczyn ulice: J.Falkowskiego,
K.Jagiellonki, K.Marysieńki,
K.Pijarów, Pawełki, J.Pioli, Słoneczna,
Spokojna, J.Wagi,
M.Wołodyjowskiego, Zaciszna
Bęćkowo, Gutki, Guty, Lipnik, Tarachy
Szczuczyn ulice: Łąkowa,
H.Sienkiewicza 10, 12A
Rakowo, Wólka Skaje, Zacieczki
Szczuczyn ulice: Krzywa,
S.Majewskiego, Nadstawna, Stodolna,
Wąsoska, Wiśniowa
Dołęgi, Jambrzyki, Koniecki Małe,
Koniecki-Rostroszewo, Obrytki, Sokoły
Bzury, Danowo, Milewo,
Niedźwiedzkie
Szczuczyn ulice:H.Sienkiewicza 1-6A,
12, od 12B do końca
Szczuczyn ulice: Graniczna,
Grunwaldzka, Przemysłowa, Sportowa,
Szczuki
Szczuczyn ulice:J.Kilińskiego
Szczuczyn ulice: Kościelna, Ogrodowa,
Senatorska, Strażacka, Szpitalna
Brzeźno, Kurki, Niedźwiadna

kadencja
3
1
3

2

3
3
1
2
4
6
3
4
2
1
2
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Niezwykle istotnym obszarem samorządowej rzeczywistości, który w
bezpośredni sposób wpływa na sprawność i jakość działania są Sołtysi. Śmiało
można powiedzieć, że prawdziwy samorząd zaczyna się właśnie w osobie Sołtysa.
Gmina Szczuczyn składa się z 29 sołectw, na chwile obecną każdym z nich kieruje
Sołtys, niektórzy z osób pełnią tę funkcję już kolejne kadencje.

Wykaz sołtysów gminy Szczuczyn
Kadencja 2018-2023
Liczba kadencji

1

Bęćkowo

Karol Zyskowski

3

2
3

Brzeźno
Bzury

Wiesława Wróblewska
Witold Jabłoński

3

4

Chojnowo

Marek Szurna

5

Czarnowo

Czesław Dąbrowski

6

Czarnówek

Stanisław Gałecki

7

Danowo

8

Dołęgi

9

Guty

Justyna Marlena Glińska

10

Gutki

Radosław Skrodzki

11

Jambrzyki

12

Koniecki Małe

13

Ryszard Wróblewski

2
Sołtys wielu
kadencji
Sołtys wielu
kadencji
Sołtys wielu
kadencji
2
Sołtys wielu
kadencji
2
Sołtys wielu
kadencji
2

Jacek Bagiński

1

Koniecki Rostroszewo

Gertruda Bagińska

1

14

Kurki

Kamil Chmielewski

15

Lipnik

Józef Karwowski

16
17
18

Mazewo
Milewo
Niećkowo

1
Sołtys wielu
kadencji
2

19

Niedźwiadna

Witold Grunwald

20

Niedźwiedzkie

Halina Tyszka

21

Obrytki

Marek Męczkowski

1
Sołtys wielu
kadencji
Sołtys wielu
kadencji
2

22

Rakowo

Marta Wiszowata

1

23
24
25

Sokoły
Świdry Awissa
Skaje

Wiesław Karwowski
Mariusz Czarnecki
Tomasz Bogdan

2

26
27
28

Tarachy
Wólka
Załuski

Marek Krasiński
Barbara Słodzińska
Wiesława Kobylińska

3

29

Zacieczki

Barbara Sienicka

3

Karol Wojciech Zabielski
Elżbieta Kryszczyńska

Grzegorz Zańko
Kazimierz Walendzik
Grzegorz Mariusz Jaczyńki

3

1
2
3
1
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ORGANIZACJA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE
Urząd Miejski jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań publicznych
o znaczeniu lokalnym. Realizuje zadania własne wynikające z ustaw i uchwał rady, zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte na podstawie porozumień zawartych
z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego.

Misją Urzędu Miejskiego w Szczuczynie jest efektywna, rzetelna obsługa
klientów, dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,
z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli, opierając się
na zasadzie praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej i racjonalnego
gospodarowania mieniem gminy.
Od 1990 Urząd Miasta jest urzędem pomocniczym Burmistrza Szczuczyna do
wykonywania spraw gminy, uchwał Rady Miasta, zadań powierzonych itp.
Kierownikiem urzędu jest burmistrz, który jest zwierzchnikiem służbowym
pracowników urzędu. Urząd dzieli się na referaty i samodzielne stanowiska .
Informacje o bieżących działaniach samorządu można znaleźć na stronie internetowej
www.um.szczuczyn.pl, kwartalniku „Szczuczyńskie Wieści” oraz w najpopularniejszych
mediach społecznościowych.

Urząd Miejski w Szczuczynie podzielony jest na 5 komórek
organizacyjnych i 6 samodzielnych stanowisk.
Zatrudnionych na 31.12.2018 r. było 25.
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Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
stanowisko ds. obsługi Rady, kadr
informatyk
sekretariat, EOD, archiwum

Sekretarz
- kierownik
referatu

Referat
Organizacyjno Prawny

stanowisko ds. obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego
radca prawny
konserwator, palacz, kierowca
sprzątaczka
stanowsko ds. księgowości budżetowej
(2 etaty)
stanowisko ds. płac

Skarbnik
- kierownik
referatu

stanowisko ds. płac oświaty

Referat
Finansowy

stanowisko ds. księgowości oświatowej
(główny księgowy)

Burmistrz

stanowisko ds. wymiaru podatku
stanowisko ds. księgowości podatkowej

Kierownik
zagospodarowani
e przestrzenne

Referat
Komunalny, Planowania
Przestrzennego i
Działalności
Gospodarczej

Kierownik
- zamówienia
publiczne

Referat
Rozwoju i Inwestycji

Kierownik
- realizacja projektów,
pozyskiwanie środków
pozabudżetowych

Referat
ds. Współpracy
Partnerskiej i Rozwoju
Kapitału Ludzkiego

stanowisko ds. budownictwa
i drogownictwa
stanowisko ds. rolnictwa, OSP
i meriolacji
stanowisko ds. gospodarki odpadami
i działalności gospodarczej
stanowisko ds. ochrony środowiska

stanowisko ds. zamówień publicznych,
inwestycji
i środków pozabudżetowych (2 etaty)

stanowisko ds. promocji i kultury
stanowisko ds. oświaty i rozwoju
społecznego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Samodzielne
stanowiska

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Zastępca Kierownika USC i Ewidencji Ludności
samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
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REFERAT ORGANIZACYJNO PRAWNY

Jadwiga Jolanta Budzińska
Sekretarz
33 lata pracy, wykształcenie wyższe
Samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie
Miejskim,
bezpośrednio
podległe
Burmistrzowi. Głównym zadaniem Sekretarza
w świetle ustawy jest organizacja pracy urzędu
i zarzadzanie zasobami ludzkimi. Sekretarz dba
o
poprawność
formalno-prawną
przygotowanych dokumentów, czyli nadzór
nad przestrzeganiem regulaminu, instrukcji
kancelaryjnej i kodeksu postępowania
administracyjnego.

Katarzyna Ziental
Inspektor
15 lat pracy, wykształcenie wyższe
Pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe,
organizację
zatrudnienia,
kierowanie
ewidencją
czasu
pracy,
obsługę
Administracyjną i organizację posiedzeń Rady
Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej. Specjalista
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Adam Zabłocki
Informatyk
21 lat pracy, wykształcenie wyższe
Główne zadanie to zapewnienie sprawnego
funkcjonowania systemów informatycznych
oraz
wykonywanie
zadań
przypisanych
administratorowi systemów informatycznych
i ochrony informacji niejawnej.
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Jarosław Dutkiewicz
Pracownik obsługi
27 lat pracy, wykształcenie średnie
Do zakresu obowiązków należy konserwacja
i drobne naprawy mające na celu utrzymanie
obiektów, instalacji i urządzeń technicznych
w stałej sprawności użytkowej.

Ewa Kaczmarczyk
Pracownik obsługi
4 lata pracy, wykształcenie średnie
Do zakresu obowiązków należy
utrzymanie w należytej czystości
pomieszczeń zakładu pracy i najbliższego
otoczenia przed wejściem do budynku.

Referat organizacyjno-prawny Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
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Główne zadanie referatu to zapewnienie sprawnego funkcjonowania całego Urzędu. Do głównych
obowiązków referatu należy miedzy innymi:
 nadzór nad stanem organizacji oraz funkcjonowaniem Urzędu w zakresie realizacji uchwał Rady
Miasta i zarządzeń burmistrza, załatwiania interpelacji i zapytań radnych,
 przygotowywanie i rejestrowanie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez burmistrza,
 prowadzenie ewidencji zarządzeń burmistrza,
 koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu, na urząd
Prezydenta RP, do organów samorządu terytorialnego, wyborów burmistrza oraz referendum.
 prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta, kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,
 prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów,
 prowadzenie spraw dotyczących organizowania praktyk dla uczniów szkół średnich
i wyższych,
 przechowywanie akt,
 bieżące informowanie kierownika zakładu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z
wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji przeciwpożarowych,
 wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 56 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Informacja
została udostępniona wszystkim wnioskodawcom w ustawowym terminie.
1. Rozwijając potencjał naszych pracowników skupiamy się przede wszystkim na doskonaleniu ich
kompetencji poprzez udział zarówno w dostępnych na rynku szkoleniach otwartych, jak i
szkoleniach zamkniętych, odpowiadających potrzebom Urzędu.
Liczba osób przeszkolonych
18
Liczba szkoleń
47
Wydatki na szkolenia
24.864 zł
2. Średnie miesięczne wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim w 2018 r. wyniosło:

3.256,72 zł
3. Wyposażenie w sprzęt informatyczny:
Liczba komputerów
30 w tym 4 z MSWiA
Liczba laptopów
10
Liczba drukarek
15
Liczba kserokopiarek
2
Liczba serwerów
6
4.
Stawka za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego wykorzystywanego w podróży
ustalona zarządzeniem Burmistrza za 1 km jest niezmienna od 2012 r. i wynosi 0,50 zł natomiast
ustalona rozporządzeniem
0,8358 zł/km.
Od 2011 roku nie zawiera się umów o używanie samochodu prywatnego
do celów służbowych.
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5. W 2018 roku j Gmina Szczuczyn nie prowadziła spraw sądowych: karne, cywilnych bądź
administracyjnych.
6. W 2018 roku Burmistrz podął 92 zarządzenia zarządzeń
w tym w sprawach:
 finansowych
20
 organizacyjnych
22
 regulaminowych
18
 dotyczących mienia
12
7. Obsługę prawno-organizacyjną i techniczno-kancelaryjną Rady i jej organów sprawuje Referat
Organizacyjno-Prawny. Pracownicy Referatu zamieszczają w Biuletynie Informacji Publicznej
uchwały Rady Miejskiej oraz inne informacje. Ponadto przekazują w formie elektronicznej do
Dziennika
Urzędowego
Województwa
Podlaskiego
te uchwały, które stanowią akty prawa miejscowego.
Rada Miejska Szczuczyna w 2018 roku obradowała na 11 posiedzeniach sesji
przy 95% frekwencji radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Szczuczyna Tomasz Mioduszewski
oraz Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński

Liczba podjętych przez Radę Miejską w 2018 roku uchwał

84
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- w tym w sprawach:
 dot. finansów
 programów strategicznych
 sprawy lokalne
 pozostałe

33
13
15
23

Uchwały podlegają kontroli Wojewody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Analiza działalności
uchwałodawczej sporządzona przez Wojewodę Podlaskiego i RIO nie wykazała żadnych naruszeń
i uchybień.
Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Rady Miejskiej:
Wydatki ogółem
156.080 zł
- z tego diety radnych
102.153 zł
8. Praktyki uczniowskie i studenckie
Na praktyki zapraszamy studentów wszystkich kierunków. W 2018 r. w ramach praktyk
przyjęliśmy łącznie 16 uczniów i studentów.
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URZĄD STANU CYWILNEGO I EWIDENCJA MIESZKAŃCÓW

Wiesława Grażyna Kowalewska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
41 lat pracy, wykształcenie wyższe

Beata Domiziak
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego
24 lata pracy, wykształcenie wyższe

Czym się zajmujemy:
URZĄD STANU CYWILNEGO
1. Prowadzenie spraw określonych w ustawach o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego
oraz
konkordatu
podpisanego
pomiędzy
Stolicą
Apostolską
a Rzeczpospolitą Polską.
2. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan osób
cywilnych.
3. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych do
ksiąg, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Dokonywanie transkrypcji aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które miały miejsce poza granicami
Polski.
5. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących uzupełnienia, odtworzenia lub sprostowania
błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
21

6. Przyjmowanie oświadczeń o: uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki
i oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem.
7. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzenie dokumentacji z zakresu małżeństw konkordatowych.
8. Prowadzenie i załatwianie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi związanych
z wydawaniem zaświadczenia lub odpisu stanu cywilnego.
9. Wydawanie zaświadczeń określonych ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego.
10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie nazwisk.
11. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej zagadnienia dotyczącego zmiany imienia i
nazwiska, ustalenia lub pisowni oraz przekazywania właściwym jednostkom zgłoszeń
w tym zakresie.
12. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
EWIDENCJA LUDNOŚCI
1) Prowadzenie podstawowych zbiorów ewidencji ludności i ich aktualizacja.
2) Udzielanie informacji adresowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w
tym zakresie.
4) Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
5) Podawanie i upowszechnianie numeru ewidencyjnego w systemie PESEL.
6) Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
7) Udzielanie informacji zawartych w kopertach osobowych dla policji oraz organom administracji
państwowej.
8) Sporządzanie spisów wyborców i wykazów dzieci do szkół.
9) Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
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Na terenie gminy Szczuczyn zameldowanych jest 6348 osób (stan na 31.12.2018 r.).
Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów. Czynności z zakresu rejestracji stanu
cywilnego dokonuje kierownik USC lub jego zastępca. Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia można pobierać
w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przed wydaniem odpisu dokonuje się migracji aktu stanu cywilnego, czyli
przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego. Od 1 marca 2015 roku istnieje możliwość zawarcia ślubu cywilnego poza
lokalem urzędu stanu cywilnego na terenie Gminy Szczuczyn. Gmina stanowi bowiem okręg rejestracji stanu cywilnego.
Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC pobiera się dodatkowa opłatę w wysokości
1000 zł.

Zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Szczuczynie w 2018 roku
Rejestracja aktów urodzeń

14

Rejestracja aktów małżeństw
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Rejestracja aktów zgonów

39

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

50

Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska

3

Transkrypcja i odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego

15

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

608

Migracja aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego

821

Organizacja uroczystości Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego –
liczba par małżeńskich

14

Zadania zrealizowane przez Ewidencję Ludności w Szczuczynie w 2018 roku
Wydawanie dowodów osobistych

621

Przemeldowanie – zameldowania/wymeldowania

174

Usuwanie niezgodności

335

Wydawanie zaświadczeń

489
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PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY SZCZUCZYN DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ:
1. STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW DORZECZA BIEBRZY
przynależność od 1999 r.
Ze względu na położenie dorzecza Biebrzy w granicach obszaru „Zielone Płuca Polski” i „Zielone Płuca Europy” bardzo ważną przesłanką
do zawiązania stowarzyszenia stała się koordynacja wybranych
działań mających na celu ochronę zlewni dorzecza Biebrzy oraz opracowanie strategicznych planów i programów z zakresu rozwoju
regionu oraz ochrony środowiska. Tak więc w postulatach statutowych znalazły się, m.in.:
 działanie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego członków;
 realizacja i koordynacja projektów inwestycyjnych służących poprawie infrastruktury;
 podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez: polepszenie
i rozwój infrastruktury turystycznej, a także promowanie terenów dorzecza
Biebrzy;
 pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej,
krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych instytucji finansowych dla
potrzeb realizacji wspólnych inicjatyw służących społeczno–gospodarczemu
rozwojowi członków Stowarzyszenia.

2. ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
przynależność od 2000 r.
Misją Związku jest:
 wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich,
 występowanie o ich uznanie,
 uzyskanie wpływu na tworzenie prawa i decyzje w regionie w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich.
Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i
rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska oraz współdziałanie z
gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego
i materialnego gmin wiejskich.

3. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY
przynależność od 2011 r.
Głównymi celami Stowarzyszenia są:
 działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej;
 podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania;
 promocja obszarów wiejskich;
 promowanie produktów lokalnych.

ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE
przynależność od 2015 r.
Stowarzyszenie może realizować projekty z obszaru przedsiębiorczości (tworzenie
punków wsparcia inwestorów w każdej gminie, punkty dotacyjne dla nowych firm,
wsparcie specjalistów od dotacji dla istniejących firm) i zdrowia - programy
profilaktyczne zdrowia, domy dla osób starszych, punkty diagnostyki chorób, tak
żeby cały subregion był w stanie spełnić
potrzeby mieszkańców.

Wydatki związane z udziałem gminy w stowarzyszeniach i związkach
to głównie opłata składek członkowskich, które w 2018 r. wyniosły: 13.864,70 zł
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REFERAT FINANSOWY

MAŁGORZATA
JARMUTOWSKA
SKARBNIK GMINY
Ekspert w zakresie rachunkowości
budżetowej,
podatków
oraz
finansów publicznych

CELINA KRYSZCZYŃSKA
Inspektor ds. płac, księgowości budżetowej
oraz współpracy
z bankami

IRENA SULEWSKA
Inspektor
do
spraw
księgowości
i sprawozdawczości budżetowej oraz rozliczeń
z zakresu podatku od towarów i usług
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AGNIESZKA ZIELIŃSKA –
SULEWSKA
Podinspektor ds. księgowości budżetowej,
zaangażowań środków finansowych oraz
sprawozdawczości budżetowej

MARTA ŁYNKO
Pracownik administracyjny ds. płac

KRYSTYNA BORAWSKA
podinspektor ds. księgowości podatkowej,
prowadzenia wymiaru podatków, księgowości
podatkowej oraz egzekucji należności

ROBERT PUCHALSKI
podinspektor
ds.
księgowości
podatkowej, prowadzenia wymiaru
podatków, księgowości podatkowej oraz
egzekucji należności

26

Referat finansowy jest to dział bez którego nie może obejść się żadna instytucja. Finanse w
jednostce to pojęcie bardzo szerokie, dlatego też związany jest z pracą wielu specjalistów
z kilku dziedzin. Jedną z nich jest bez wątpienia księgowy, który zajmuje się sprawami związanymi z
rachunkowością. Księgowość obejmuje ewidencję działań i operacji gospodarczych jakie miały
miejsce w firmie. Do obowiązków księgowego należy również naliczanie wynagrodzeń wraz z
pochodnymi oraz sporządzanie deklaracji składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego. Pracownicy referatu finansowego zajmuje się także księgowością podatkową,
prowadzeniem wymiar podatków, jak i ich egzekucją.
Można by pomyśleć, że praca księgowego to działania czysto techniczne, typu wprowadzenie
wartości z dokumentów do baz danych. Jest w tym trochę prawdy. Jednak od księgowych oczekuje się
też dobrej znajomości przepisów prawnych co pomoże odpowiednio zinterpretować przepisy i wskaże
możliwe zagrożenia, jeśli zamierzone działanie może spowodować negatywne skutki prawne.
Od pracy referatu zależy więc, czy funkcjonowanie firmy będzie oparte
na rzetelnej informacji o jej finansach, czy też zarządzający będą zmuszeni podejmować decyzje
biznesowe w oparciu o domysły czy intuicję. Oznacza to, że dział księgowy bierze udział w procesie
zarządzania organizacją poprzez dostarczanie aktualnych i rzetelnych informacji o finansach
jednostki. Posiadanie tej wiedzy stanowi w dzisiejszych czasach o zdolności szybkiego i elastycznego
reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Odpowiednie zarządzanie finansami gminy
przełożyło się na umożliwienie realizacji ambitnego programu inwestycyjnego gminy Szczuczyn,
równocześnie stawiając gminę w czołówce licznych rankingów w tym obszarze. To z kolei wymaga
maksymalnej sprawności w realizacji zadań jakie stoją przed zespołem księgowym.

I.

Struktura dochodów Gminy Szczuczyn w latach 2015-2018

Dochody jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na:
 subwencje- nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo określonym
podmiotom (subwecja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca),

 dotacje i środki na inwestycje - środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu jednostek
samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz fundusz UE przeznaczone na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych,
 dotacje celowe bieżące z budżetu państwa - środki finansowe podlegające szczególnym
zasadom rozliczania na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych bieżących,
 dochody własne - środki pochodzące ze źródeł znajdujących się na terenie danego samorządu.
Przekazywane do dyspozycji jst w całości i bezterminowo. Pochodzą ze źródeł na które jst może
wywierać wpływ, decydując o ich wprowadzeniu jak i wysokości (np. podatki i opłaty lokalne
itp.).

Budżet po stronie dochodów w 2018 r. został zrealizowany na kwotę 31.416.420,00zł.
Dochody bieżące wykonano na kwotę 25.829.413,42 zł i stanowiły 82,22% i dochody
majątkowe – 5.587.006,58 zł, co stanowiło 17,78%.
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Struktura dochodów w latach 2015-2018 przedstawia się następująco:
2015

Nazwa

2016

Kwota

%

Kwota

2017
%

Kwota

2018
%

Kwota

%

Subwencje
Dotacje i środ.
inwestycyjne
Dotacje celowe
bieżące

9 166 449,00

34,55

9 317 523,00

33,50

9 391 648,00

35,21

9 304 186,00

29,62

6 708 633,56

25,28

3 272 309,48

11,76

813 063,89

3,05

4 373 322,29

13,92

4 560 073,28

17,19

8 429 795,55

30,31

9 569 313,45

35,88

9 768 054,39

31,09

Dochody własne

6 099 039,17

22,99

6 796 842,65

24,43

6 896 261,54

25,86

7 970 857,32

25,37

26 534 195,01 100,00

27 816 470,68

100,00

Ogółem dochody

26 670 286,88 100,00

31 416 420,00 100,00

40,00

Udział procentowy w dochodach ogółem

35,00

25,37

30,00

25,28

24,43

25,86

25,00
20,00

22,99

13,92

15,00
10,00

11,76

5,00

3,05

0,00

2015

2016

2017

2018

Lata
Subwencje

Dotacje celowe bieżące

Dotacje i środki na inwest.

Dochody własne

Wykres: Udział % poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem gminy w latach 20152018.
Udział procentowy subwencji w dochodach ogółem w latach 2015-2017 utrzymywał się na
podobnym poziomie około 34%. W związku ze wzrostem ogółu dochodów w 2018 r. udział
subwencji zmalał do 29,62%. Dochody z dotacji celowych bieżących od 2015-2017 r. miały
tendencję rosnącą, natomiast w 2018 r. udział dotacji celowych obniżył się do poziomu 31,09%.
Środki i dotacje inwestycyjne w latach 2015-2017 malały, a w 2018 roku wzrosły do poziomu
13,92%. Dochody własne w latach badanych utrzymały się na podobnym poziomie.
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II.

Dochody własne

Znaczącą część dochodów gminy stanowią dochody własne – w 2018 roku 7.970.857,32 zł. Na
dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których
gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny,
leśny, od środków transportowych. Dodatkowo na podatkowe źródła dochodów Gminy składają się
również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie.
Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT
) i prawnych ( CIT ), podatek od czynności cywilno - prawnych ( PCC ) oraz podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT). Wymienione wyżej
dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej stanowią grupę tzw. podstawowych
dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdania Rb-PDP. Dane
zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do
budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Rok

Podatki i opłaty

2018

3 440 698,24

Dochody z
majatku gminy
17%

Udziały w podatku
Dochody z
dochodowy od osób
majątku gminy
fizycznych i prawnych
2 531 239,46
1 331 931,48

Pozostałe
666 988,14

Pozostałe
8%

Podatki i opłaty
43%

Udziały w podatku
dochodowym od
osób fizycznych i
prawnych
32%

Podatki i opłaty
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i
prawnych
Dochody z majatku gminy

Wykres: Udział procentowy poszczególnych dochodów własnych za 2018 rok
Największy udział w dochodach własnych gminy Szczuczyn za 2018 r. osiągnęły wpływy z
podatków i opłat – 43%. Nie wiele niżej ukształtowały się dochody z udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 32%. W 2018 r. sprzedano część gruntów należących
do terenów inwestycyjnych w związku z tym osiągnięto znaczne dochody z majątku gminy – 17%.
Pozostałe dochody stanowią – 8% ogółu dochodów własnych.
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III. Struktura wydatków w latach 2015-2018
Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób
realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego,
gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone do sektora
finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (kluby sportowe).
Planowane na 2018 rok wydatki w kwocie 30.613.668 zł zrealizowano w wysokości 29.151.435,93 zł,
co stanowi 95,22%. Wydatki gminy dzieli się na wydatki bieżące – 2018 r. stanowiły 80,41% i
wydatki majątkowe – 2018 r. - 19,59%. Struktura wydatków wg wybranych działów w latach 20152018 przedstawia się następująco:

2015

2016

2017

2018

Udział procentowy w wydatkach ogółem

35

30

25

20

15

10

5

0
600

700

750

801
852 i 855
900
Klasyfikacja budżetowa

921

2015
Kwota
2 794 994,70
2 551 640,91
2 109 965,02
6 386 395,20

%
10,47
9,56
7,91
23,93

2016
Kwota
2 393 199,70
1 371 959,68
2 222 696,13
6 340 352,85

%
9,15
5,24
8,50
24,23

2017
Kwota
3 710 989,15
210 143,49
2 610 247,08
6 534 691,44

%
13,47
0,76
9,47
23,71

2018
Kwota
1 608 983,70
387 522,56
2 835 948,33
7 386 344,80

%
5,52
1,33
9,73
25,34

3 802 898,46

14,25

7 881 866,00

30,13

9 088 748,86

32,98

9 012 536,32

30,92

900

4 804 645,34

18,00

3 271 681,27

12,50

2 482 591,07

9,01

4 340 538,45

14,89

921
Wydatki
ogółem

1 252 369,82

4,69

772 417,68

2,95

919 201,86

3,34

1 144 588,47

3,93

26 687 607,09

100,00

26 163 838,47

100,00

27 560 023,51

100,00

29 151 435,93

100,00

Działy
600
700
750
801
852 i
855

Wykres: Udział % wybranych działów wydatków w wydatkach ogółem w latach 2015-2018.
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Wydatki działu 750 – administracja publiczna, 801- oświata i wychowanie, 852 i 855 – pomoc
społeczni i rodzina, dotyczą części wydatków bieżących jakie gmina poniosła na utrzymanie urzędu,
oświaty i pomocy społecznej. Wydatki te w 2018 roku stanowiły 71,15% wydatków ogółem, przy
całościowych wydatkach bieżących 80,41%. Powyższy wykres obrazuje jak była prowadzona polityka
inwestycyjna gminy. W 2015 i 2016 roku inwestycje skierowano na budowę bloków socjalnych oraz
ochronę środowiska, montując instalacje solarne na budynkach mieszkalnych. Rozpoczęto inwestycję
„asfaltowa gmina”, którą zakończono ponosząc największy wydatek w 2017r. Rok 2018 pozwolił
zakończyć rozpoczęte w latach wcześniejszych inwestycję oraz nowe inwestycje (m.in. adaptacja
pomieszczeń przedszkola, rewitalizacja przystanku, budowa targowiska miejskiego, poprawa
efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, budowę świetlic wiejskich).

IV. Dynamika zmian dochodów, wydatków oraz długu w latach 20152018
Przedstawiając funkcjonowanie jednostki można posłużyć się analizą dynamiki (m.in.
dochodów, wydatków i zadłużenia), czyli kształtowania się poszczególnych wielkości w różnych
okresach, co przedstawia poniższa tabela i wykres.
Kategoria

2015

2016

2017

2018

Dochody

111,14

104,83

95,88

117,80

Wydatki

106,13

98,04

105,34

105,77

Dług

101,73

118,46

113,13

81,35

2016
Dochody

2017
Wydatki
Dług

Wartość procentowa wzrostu lub
spadku

25
20
15
10
5
0
-5

-10
-15
-20
-25

2015

2018

Wykres: Dynamika (%) zmian dochodów, wydatków i zadłużenia w latach 2015-2018.
Dość zróżnicowana jest dynamika poszczególnych kategorii. Ogółem dynamika dochodów w
latach 2015-2017 miała tendencję malejącą, a w 2018 roku nastąpił widoczny wzrost. Natomiast
poziom dynamiki wydatków w 2016 roku znacząco zmalał. Rok 2017 utrzymał tendencję wzrostową
wydatków, która utrzymał się i w roku 2018. Dynamika zadłużenia gminy jest najbardziej
zróżnicowana. W rok 2015 poziom wzrostu zbliżony do 100%. Prowadzone inwestycje w latach 2015
i 2017 (budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura drogowa) wymagały większych nakładów
finansowych własnych, w związku z tym gmina zaciągnęła kredyty bankowe (2015- 2.000.000 zł, 2017
– 2.400.000 zł). Wpływ znacznych dochodów w 2018 r. – środki UE za realizowane w latach ubiegłych
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inwestycje, pozwolił na spłatę zadłużenia. Najbardziej pożądanym modelem dynamiki jest
ukształtowanie dochodów na najwyższym poziomie, wydatków poniżej dochodów, a zadłużenie na
najniższej płaszczyźnie. Można zauważyć, że gmina taki model osiągnęła w 2018 roku.

V. Dochody, wydatki oraz zadłużenie na 1 mieszkańca w latach
2015-2018
Innym wskaźnikiem obrazującym kondycję finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest
poziom dochodów, wydatków i zadłużenia na 1 mieszkańca.
Kategoria

2015

2016

2017

2018

Dochody
Wydatki

4 259,10

4 526,68

4 228,01

5 021,81

4 283,73

4 257,74

4 369,06

4 659,76

Zadłużenie

1 458,43

1 244,12

1 414,83

1 160,57

6 408

6 341

6 308

6 256

Liczba mieszkańców

Dochód na 1 mieszkanca w złotych

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2015

2016
dochody

2017
wydatki

2018
dług

Wykres: Dochody, wydatki i zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2015-2018.
Poziom dochodów i zadłużenia na jednego mieszkańca w latach 2015-2018 miał tendencję
zróżnicowaną, na przemian rosnąca i malejącą. Natomiast wydatki na mieszkańca poczynając od 2015
roku wzrastały. Na podstawie powyższego wykresu można zauważyć, że wielkość długu uzależniona
była od poziomu dochodów na jednego mieszkańca. Widoczne jest, jak niższy poziom dochodów
powodował wzrost zadłużenia i odwrotnie wyższe dochody i niższy dług. Pomimo wzrostu wydatków
zadłużenie ukształtowało się na zadawalającym poziomie, zwracając jednocześnie uwagę na
zmniejszającą się od roku 2015 liczbę mieszkańców gminy Szczuczyn.

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szczuczyn w latach 2015-2026
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie
długoterminowego potencjału gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz
ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi,
finansującymi potrzeby rozwojowe. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie
co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki
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przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres,
na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognoza jest bardziej realna, jeżeli jest
ona sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich.
40,0
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2022
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2024

2025

2026

Rozchody

Wykres: Zagregowana sytuacja finansowa gminy w latach 2015-2026.
Jak wynika z powyższego wykresu od roku 2015 do 2021 dochody i wydatki rosną natomiast od
2022 – 2026 znacząco spadły i utrzymują się na podobnym poziomie. Widoczna różnica pomiędzy
dochodami a wydatkami określa czy rok zamyka się nadwyżką budżetową czy tez deficytem. W latach
2020-2021 można zauważyć wzrost dochodów i wydatków. Jest to wynikiem wprowadzeniem do WPF
przedsięwzięć wieloletnich, dotyczących priorytetowych zadań do zrealizowania w przyszłości:
budowa stadionu oraz kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.
Poczynając od 2017 roku kwota długu maleje. Rozchody dotyczące spłat kredytów ustalane są
metoda liniową, czy w każdym roku raty są równe. Całkowite wygaśnięcie długu nastąpi w 2026 roku.

Referat finansowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
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REFERAT ds. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
Zadaniem referatu jest wspólna obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych z gminy Szczuczyn

Małgorzata Fadrowska
Główny Księgowy ds. oświaty
30 lat pracy, wykształcenie wyższe

W zakresie moich obowiązków znajduje się prowadzenie rachunkowości jednostek - obejmującej ogół
zadań z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości; opracowywanie w porozumieniu z kierownikami
jednostek oświatowych projektów budżetów, bieżąca analiza, realizacja i aktualizacja; obsługa rachunków
bankowych; prowadzenie sprawozdawczości finansowej placówek w ujęciu okresowym i rocznym; rozliczanie
inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu z natury; wspomaganie dyrektorów jednostek obsługiwanych
w zakresie racjonalnego i celowego wykorzystania środków finansowych i składników majątkowych.

Magda Bogdan
Podinspektor ds. płac oświaty
6 lat pracy, wykształcenie wyższe

Odpowiadam za sporządzanie list płac, naliczanie i odprowadzanie składek na rzecz ZUS, US, rozliczanie
zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracowników jednostek obsługiwanych, rozliczanie średniego
wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
funduszu socjalnego placówek oświatowych, współpraca przy przygotowaniu informacji niezbędnych do
prowadzenia baz danych w Systemie Informacji Oświatowej, przygotowywanie danych do sprawozdań GUS z
wynagrodzeń i zatrudnienia.
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PLACÓWKI OŚWIATOWE FUNKCJONUJĄCE W GMINIE SZCZUCZYN
Zespół Szkolno – Przedszkolny z oddziałami przedszkolnymi i Przedszkolem Samorządowym w
Szczuczynie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie liczy około 415 uczniów, 85 przedszkolaków, 38
nauczycieli, w tym pedagoga szkolnego, logopedę oraz bibliotekarkę szkolną. Uczęszczają do niego
dzieci ze Szczuczyna oraz okolicznych wsi. Uczniowie mają do dyspozycji 18 sal lekcyjnych (dwie z nich
wyposażone w tablice interaktywne i wizualizer), multimedialną pracownię językową, komputerową,
bibliotekę z czytelnią i Centrum Multimedialnym, świetlicę, dwie sale gimnastyczne, salę do ćwiczeń
korekcyjnych oraz stołówkę szkolną.
Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 8:00 i trwają do godz. 15:10. Oprócz zajęć
obowiązkowych
działa
wiele
kół
zainteresowań,
zajęć
artystycznych,
sportowych oraz wyrównawczych. Po
zakończonych zajęciach dzieci wolny czas
spędzają w świetlicy szkolnej bądź czytelni.
Mają do dyspozycji 8 komputerów, wiele
gier planszowych, ciekawych książek,
aktualne czasopisma, zabawki edukacyjne.
Gdy jest ciepło z radością wybiegają na
dziedziniec szkolny do „Zielonej Sali” i na
plac zabaw wyposażony w huśtawki,
karuzelę, zjeżdżalnię oraz drewniane
drabinki do wspinania. W tym czasie
znajdują się pod czujnym okiem nauczycieli
– opiekunów.
Przy szkole prężnie działa 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Złote Lwy”.
W szkole panuje miła atmosfera sprzyjająca nauce i zabawie. Dzieci czują się bezpieczne,
otoczone należytą troską.

Szkoła Podstawowa im.
Zesłańców Sybiru w
Niedźwiadnej z oddziałem
przedszkolnym
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Szkoła znajduje się na terenie gminy Szczuczyn. Zlokalizowana jest za wioską. Zajmuje posesję
1,32 hektara, a powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2224,16 m2. Szkoła posiada oddział
przedszkolny, 6 klas lekcyjnych, nowoczesną pracownię multimedialną, bibliotekę wraz z czytelnią,
świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny
oraz Szkolna Izbę Pamięci poświęconą ofiarom Sybiru. Ponadto w szkole są szatnie, łazienki oraz
przestronne
korytarze.
W
szkole
uczą
się
dzieci
w oddziale przedszkolnym oraz klasach I-VIII z następujących miejscowości: Niedźwiadna, Kurki,
Brzeźno, Dołęgi, Mazewo, Czarnowo i Załuski.
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Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie

Na podstawie Uchwały Nr IV/16/99 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 lutego 1999r założono
Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie, w maju 2011r nadano imię Stanisław Antoniego Szczuki w Szczuczynie,
założyciela miasta. Gimnazjum jest nowoczesną placówką edukacyjną usytuowaną w samym centrum miasta,
przy zabytkowym rynku. Szkoła dysponuje 15 salami lekcyjnymi, w tym pracownią komputerową. W pracowni
komputerowej znajdują się 24 stanowiska, które pozwalają każdemu uczniowi na czynne poznawanie podstaw
informatyki, a także rozwijanie zainteresowań oraz udział w konkursach informatycznych. O rozwój duchowy
uczniów dba szkolna biblioteka dysponująca ponad 20 tys. woluminów. Oprócz tradycyjnej książki i prasy, w
bibliotece do dyspozycji uczniów oddano Multimedialne Centrum Informacji, dysponujące 8 stanowiskami
komputerowymi na stałe podłączonymi do Internetu. O rozwój fizyczny troszczy się szkolna stołówka oraz
duża hala sportowa, w której odbywają się lekcje wf-u. Hala sportowa służy społeczności lokalnej, odbywają
się na niej liczne imprezy organizowane przez instytucje zewnętrzne.
Budynek jest przygotowany na potrzeby uczniów niepełnosprawnych – ma podjazd dla wózków
inwalidzkich, windę oraz specjalnie przystosowaną łazienkę.
Szkoła kształci nowocześnie, dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Co roku
poszczycić się może laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Stwarza warunki do
wszechstronnego rozwoju osobowości i ich zainteresowań, wspierając proces kształcenia dodatkową ofertą
edukacyjną w formie kół przedmiotowych. Gimnazjum stwarza też możliwości realizowania się uczniów w
działalności charytatywnej i wolontariatu. Przy szkole działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

W wyniku reformy oświaty, po dwudziestu latach działalności Publiczne Gimnazjum
im. St. Antoniego Szczuki w Szczuczynie z dniem 31 sierpnia 2019r zostaje wygaszone.
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Średnioroczna liczba oddziałów i uczniów w oddziale w mieście i gminie Szczuczyn
wynosi:
Szkoły łącznie:

423 uczniów w 22 oddziałach (co daje średnio 19 uczniów na oddział),
w tym:
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie: 364 uczniów w 16 oddziałach
 Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej: 59 uczniów w 6
oddziałach

Oddziały zerowe w szkołach podstawowych: 72 wychowanków w 3 oddziałach, w
tym:
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie: 51 wychowanków w 2 oddziałach
 Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej: 21 wychowanków w
1 oddziale
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Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie:
85 wychowanków w 4 oddziałach

Gimnazjum:
105 uczniów w 5 oddziałach

Kadra pedagogiczna na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie
Stopień awansu zawodowego
Liczba osób
Liczba etatów
stażysta
1
1
kontraktowy
6
5,05
mianowany
10
7,90
dyplomowany
33
22,54
Razem:
50
36,51
Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie
Stopień awansu zawodowego
Liczba osób
Liczba etatów
stażysta
0
0
kontraktowy
1
1
mianowany
2
1,33
dyplomowany
15
15
Razem:
18
17,33

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej
Stopień awansu zawodowego
Liczba osób
Liczba etatów
stażysta
0
0
kontraktowy
1
1
mianowany
4
1,41
dyplomowany
10
7,29
Razem:
15
9,70
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Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie w 2018r. zatrudnionych było średnio 17 osób
obsługi i administracji miesięcznie (16,79 etatu miesięcznie),w tym:
1 sekretarz, 1 konserwator, 4 pracowników stołówki: intendent, kucharka, 2 pomoce
kuchenne, 4 asystentów nauczyciela, 4 woźnych, 1 robotnik gospodarczy.

W Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej zatrudnionych było średnio 5
pracowników miesięcznie (4,29 etatu miesięcznie), w tym:
1 konserwator, 1 pomoc kuchenna/sprzątaczka, 2 pomoce nauczyciela, 1 sprzątaczka.

W Publicznym Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie w 2018r.
zatrudnionych było średnio 13 osób obsługi i administracji miesięcznie (12,19 etatu miesięcznie), w
tym:
1 sekretarz, 2 konserwatorów, 3 pracowników stołówki: intendent, kucharka, pomoc
kuchenna, 1 kierownik obiektów sportowych, 3 woźnych,

2 pomoce nauczyciela, 1 robotnik

gospodarczy.
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Wydatki na oświatę w 2018 r.

Wydatki na oświatę w 2018r.: 6 266 884,97zł
17%

83%

Subwencja- 5 219 370,00zł

Środki własne- 1 047 514,97zł

PRZEDSZKOLE – WYDATKI W 2018R.:
397 940,51ZŁ
Dotacja
przedszkolna 115 050,00 zł

Środki własne 282 890,51zł
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Koszt utrzymania ucznia w gminie w 2018r.
Placówka

Liczba
uczniów

Koszt funkcjonowania
placówki w 2018r.

Roczny koszt
utrzymania ucznia

Miesięczny koszt
utrzymania ucznia

415

3 287 219,65

7 921,01

660,08

80

1 000 960,00

12 512,00

1 042,67

105

1 978 705,32

18 844,81

1 570,40

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Szczuczynie
Szkoła Podstawowa im.
Zesłańców Sybiru w
Niedźwiadnej
Publiczne Gimnazjum im.
Stanisława Antoniego Szczuki
w Szczuczynie

Koszt utrzymania wychowanka przedszkola w gminie w 2018r.
Placówka

Liczba
wychowanków

Koszt funkcjonowania
placówki w 2018r.

Roczny koszt utrzymania
wychowanka przedszkola

Miesięczny koszt utrzymania
wychowanka przedszkola

85

397 940,51

4 681,65

390,14

Przedszkole
Samorządowe w
Szczuczynie

1800
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Publiczne Gimnazjum im.
Stanisława Antoniego Szczuki w
Szczuczynie

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców
Sybiru w Niedźwiadnej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Szczuczynie

0

Miesięczny koszt
utrzymania ucznia w
2018r.
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Koszt utrzymania oddziału w gminie w 2018r.
Placówka
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Szczuczynie
Szkoła Podstawowa
im. Zesłańców Sybiru
w Niedźwiadnej
Publiczne Gimnazjum
im. Stanisława
Antoniego Szczuki w
Szczuczynie

Liczba
oddziałów

Koszt funkcjonowania
placówki w 2018r.

Roczny koszt
funkcjonowania
oddziału

Miesięczny koszt
funkcjonowania oddziału

18

3 287 219,65

182 623,31

15 218,61

7

1 000 960,00

142 994,29

11 916,19

6

1 978 705,32

395 741,06

32 978,42
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Publiczne Gimnazjum im.
Stanisława Antoniego
Szczuki w Szczuczynie

Szkoła Podstawowa im.
Zesłańców Sybiru w
Niedźwiadnej

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Szczuczynie

0

Miesięczny koszt
utrzymania oddziału
w 2018r.

Koszt utrzymania oddziału przedszkola w gminie w 2018r.
Placówka

Przedszkole
Samorządowe w
Szczuczynie

Liczba
oddziałów

Koszt funkcjonowania
placówki w 2018r.

Roczny koszt
utrzymania
oddziału
przedszkola

Miesięczny koszt utrzymania
oddziału przedszkola

4

397 940,51

99 485,13

8 290,43
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Referat Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Celem referatu jest wzmocnienie udziału kapitału ludzkiego w rozwoju społecznogospodarczym gminy Szczuczyn poprzez kształtowanie postaw sprzyjających współpracy,
kreatywności oraz wzajemnej komunikacji i kooperacji, a także wdrożenie mechanizmów
partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne. Do właściwego
funkcjonowania samorządu oraz rozwoju gminy niezbędne jest współdziałanie różnych
podmiotów i instytucji: publicznych, prywatnych, organizacji społecznych, administracji
rządowej i samorządowej. Dlatego też Referat współpracując z powyższymi podmiotami
stara się wdrażać postawy budujące kapitał społeczny poprzez działalność na wielu
płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, kulturowej i kulturalnej, edukacyjnej, medialnej.

Anna Romaniuk
Kierowniczka referatu
Absolwentka Politechniki Białostockiej, kierunek
Zarządzanie i Marketing, specjalność: Informatyka
Gospodarcza oraz Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży, kierunek Informatyka, Uniwersytetu
w Białymstoku – prawo podatkowe. Pracownikiem
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie jest od 2004 r.,
wcześniej jako referent ds. zasiłków rodzinnych,
podinspektor w referacie podatkowym, inspektor w
referacie Rozwoju i Inwestycji oraz od listopada
2017 r. kierownik referatu Współpracy Partnerskiej
i Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
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Emilia Zielińska
Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku kierunku
ekonomiczno-prawnego.
W
referacie
ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego
na
stanowisku
referenta
ds.
oświaty
i rozwoju społecznego pracuje od listopada 2017 r.
Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając
staż
w
Urzędzie
Skarbowym
w Grajewie. W referacie RK zajmuje się współpracą z
dyrektorami szkół i instytucji działających na terenie gminy,
pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, a także
sprawami
związanymi
z realizacją Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu
Sołeckiego. Bierze udział w przygotowywaniu imprez
gminnych oraz działań promocyjnych.

Ewa Podbielska
Absolwentka
Uniwersytetu
Warmińsko
Mazurskiego,
kierunek
dziennikarstwo
i komunikacja społeczna oraz Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek kryminologia. Doświadczenie zawodowe
zdobywała na studiach, tworząc własne materiały dziennikarskie w studenckich mediach. Od 2018 r. pracuje
w Referacie Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego, jako pracownik ds. promocji
i kultury. Do jej zadań
należy m.in. organizowanie
i prowadzenie promocji
rozwoju
gospodarczego,
turystycznego, społecznego
i
kulturalnego
Gminy
Szczuczyn, realizacja zadań
z
zakresu
współpracy
krajowej i zagranicznej,
współpraca z mediami oraz
opracowywanie
wydawnictw
promocyjnych.
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Do podstawowych zadań referatu należy:

1. pozyskiwanie środków pozabudżetowych w zakresie wzmacniania
i rozwoju kapitału ludzkiego;
2. działalność na rzecz oświaty m.in: współpraca z dyrektorami szkół w zakresie
opracowania planów organizacyjnych poszczególnych jednostek, analityki organizacyjnej
dotyczącej utrzymania placówek oświatowych; monitorowanie prawidłowości i efektywności
wykorzystania
środków
finansowych
przekazanych
z budżetu gminy i pozyskiwania środków z zewnątrz;
3. działalność na rzecz rozwoju społecznego m.in: inicjowanie i udział
w budowaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych; podejmowanie działań i wzmacnianie
inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w tym pozyskiwanie środków
pozabudżetowych; tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z
organizacjami
pozarządowymi,
grupami
nieformalnymi
i
innymi,
w szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej oraz innowacji społecznych;
koordynowanie procesu realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej;

4. działalność na rzecz rozwoju kultury, w tym m.in. organizacja gminnych
wydarzeń kulturalnych
5. działalność w zakresie promocji Gminy Szczuczyn, w tym m.in. działalność
wydawnicza, organizacja i udział w targach, eventach promujących gminę na zewnątrz,
współpraca z miastami partnerskimi, udział w programach rozwoju lokalnego
i
ponadlokalnego,
współpraca
z
lokalnymi
przedsiębiorcami
i inwestorami.
Motto naszej pracy brzmi:

„Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca
to sukces…”
Henry Ford

Referat Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego
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PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
ZREALIZOWANE LUB URUCHOMIONE W 2018 R.

„Akademia Przedszkolaka”
– projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa III Kompetencje i
kwalifikacje; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności oferty przedszkolnej na terenie
Gminy Szczuczyn poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, doposażenie
placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i zabawki, organizację szkoleń
oraz finansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli, a także wprowadzenie
zajęć dodatkowych dla dzieci (teatralnych, recytatorskich, logopedycznych, tanecznych,
z gimnastyki korekcyjnej).
Koszty całkowite zadania: 353 902,50 zł
Dofinansowanie: 300 810,50 zł (85 %)
Wkład własny: 53 092,00 zł (15%, w tym rzeczowy wkład własny: 14 272,00 zł)

Akademia Przedszkolaka

53 092,00

300 810,50
dofinansowanie (zł)

wkład własny (zł)

Więcej: Szczuczyńskie Wieści 4/2018 oraz na stronie internetowej
http://www.um.szczuczyn.pl/rpo_wp_2014_2020,akademia_przedszkolaka-1.html
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”Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły
Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”
Projekt realizowany jako wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w
ramach RPO WP; Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
kapitału społecznego.

Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności oferty nauczania w szkole prowadzące do
zmniejszenie dysproporcji pomiędzy edukacją na terenach wiejskich w porównaniu do dużych
obszarów miejskich poprzez doposażenie placówki w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne,
organizację zajęć dodatkowych, a także szkoleń dla nauczycieli oraz finansowanie studiów
podyplomowych.

Koszty całkowite zadania: 119 950,00 zł
Dofinansowanie: 111 862,50 zł (95 %)
Wkład własny: 8 087,50 zł (5%)
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Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im.
Zesłańców Sybiru w Niedźwaidnej
wkład własny (zł)
8 087,50 7%

dofinansowanie
(zł) 111 862,50
93%

dofinansowanie (zł)

wkład własny (zł)

Usługa dostawy Internetu dla
uczestników projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu oraz wyrównanie szans
mieszkańców Gminy Szczuczyn”
(Kontynuacja projektu, który
otrzymał dofinansowanie w 2013
roku)
–

ramach
programu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego 8 Osi Priorytetowej:
Społeczeństwo
informacyjne
–
zwiększanie
innowacyjności
gospodarki, dla Działania 8.3 –
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu –eInclusion.
projekt

realizowany

w

Zapewnienie Internetu beneficjentom projektu w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
W 2013 roku Gmina otrzymała dofinansowanie (100 % kosztów) projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” W wyniku pozyskania środków 88
gospodarstw domowych oraz 10 instytucji zostało wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do sieci
internetowej, otrzymało wsparcie szkoleniowe oraz bezpłatny dostęp do Internetu do 31.12.2020 r. (więcej w
nr 1/2014 oraz 2/2015 Szczuczyńskich Wieści oraz na stronie www.um.szczuczyn.pl)

50

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
Cel: Opracowanie koncepcji działań rewitalizacyjnych, zapewniających poprawę jakości życia
mieszkańców obszarów zdegradowanych Szczuczyna oraz przeciwdziałanie marginalizacji
zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru miasta Szczuczyn. Realizacja
działań rewitalizacyjnych, będzie miała wpływ na:
- rozwój ekonomiczny obszarów zdegradowanych poprzez wykorzystanie potencjału Szczuczyna
- zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości w Szczuczynie
- rozwój kapitału społecznego oraz zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk społecznych w
obszarze rewitalizowanym Szczuczyna

Wartość projektu 91 380,00,
Dofinansowanie: 82 242,00

90 %

Wkład własny: 9 138,00

10%

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn

Opracowanie
Programu Rewitalizacji
Gminy Szczuczyn ;
wkład własny (zł); 9
138,00 ; 10%

Opracowanie
Programu Rewitalizacji
Gminy Szczuczyn ;
dofinansowanie (zł);
82 242,00 ; 90%

dofinansowanie (zł)

wkład własny (zł)
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Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grant (100% dofinansowania): 42 420 zł;
Cel projektu: usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego
w gminie Szczuczyn poprzez:


przeprowadzone poszerzone konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,



unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.
Więcej na stronie internetowe urzędu w zakładce KONSULTACJE
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Transgraniczne Centra
Dialogu Kultur
Polska – Białoruś – Ukraina

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Realizowany przy współpracy Referatu Rozwoju i
Inwestycji.
Cel projektu: budowa obiektów, dzięki którym możliwa będzie promocja różnorodności kulturowej i
etnicznej regionów Szczuczyna w Polsce, Szczuczyna na Białorusi oraz Kowla na Ukrainie. Projekt
realizować będą partnerzy z trzech krajów: Gmina Szczuczyn z Polski, Komitet Wykonawczy Rady
Miasta Kowel z Ukrainy i Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rejonu
Szczuczyńskiego z Białorusi.
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 2 610 099,00 EUR
Dofinansowanie: 2 349 089,10 EUR (90%)

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur
Polska - Białoruś - Ukraina
wkład własny
(EUR);
261 009,90; 10%

dofinansowanie (EUR)

dofinansowanie
(EUR);
2 349 089,10;
90%

wkład własny (EUR)
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Sportu i Turystyki Szczuczyn BY

dofinansowanie - euro
wkład własny - euro

Wartość i dofinansowanie projektu dla Gminy Szczuczyn:

Beneficjent

Kraj

Szczuczyn

PL

CAŁOŚĆ:

Koszt całkowity w
projekcie (EUR)
1183272,00

Dofinansowanie
UE
1064944,80

Wkład własny

5 088 069,60 zł

4 579 262,64 zł

508 806,96 zł

118 327,20

%
dofinansowania
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Na zdjęciu burmistrzowie miast partnerskich w ramach projektu oraz Stefan Krajewski
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Maciej Makuszewski Honorowy Ambasador Projektu
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Ochrona bioróżnorodności i edukacja przyrodnicza
w dolinie rzeki Wissy
Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji o wartości 9 717 687,06 (w
tym 8 260 033,96 dofinansowanie)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020,
działanie 6.3. Ochrona zasobów bio – i georóżnorodności krajobrazu.

Cel projektu: promocja ochrony bioróżnorodności występującej na terenie użytku ekologicznego
„Dolina

Wissy”

oraz

ogólnie

na

terenie

Gminy

Szczuczyn

w

oparciu

o atrakcyjną infrastrukturę edukacyjno – turystyczną wykorzystującą naturalne zasoby przyrodnicze.
W ramach realizacji projektu przewidziano:
1. Odtworzenie zbiornika wodnego, który będzie najważniejszym elementem "Doliny Wissy"
bezpośrednio

połączonym

ze

ścieżką

edukacyjną.

Budowa

zbiornika

jest

konieczna,

aby zachować unikalną bioróżnorodność obszaru, jak również zachęcić do odwiedzin użytku
2. Budowę infrastruktury edukacyjno - turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budowa
nadziemnej ścieżki edukacyjnej wzdłuż odcinka rz. Wissy, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,
wykonanie parkingu, wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. Szczuki)
Wniosek w trakcie oceny
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Gabinety lekarskie w szkołach
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego
Cel projektu: wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach, których organem prowadzącym jest
Gmina – Szkoła Podstawowa w Szczuczynie oraz Publiczne Gimnazjum doposażyły gabinety
w niezbędny sprzęt medyczny, natomiast Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej utworzyła gabinet, gdyż
do tej pory takiego nie było.

Wartość ogółem: 17 850,20 zł;
Dotacja: 15 436,44 zł;
Wkład własny: 2 413,76 zł;
Gabinety lekarskie
Gabinety lekarskie ;
dofinansowanie
(zł); 15 436,44 ;
86%

Gabinety lekarskie ;
wkład własny (zł); 2
413,76 ; 14%

dofinansowanie (zł)

wkład własny (zł)
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Dostawa nowości wydawniczych dla szkół: Szkoła Podstawowa
im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej oraz Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie
Projekt realizowany w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
ze środków MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN
Cel projektu: wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie
organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci
i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne
w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Koszt zadania 20 000 zł; dofinansowanie 16 000 zł.
SP Szczuczyn – 15 000 zł (dofinansowanie 12 000 zł; wkład własny 3 000 zł)
SP Niedźwiadna – 5 000 zł (dofinansowanie 4 000 zł; wkład własny 1 000 zł)

12000
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8000
6000

Dofinansowanie
Wkład własny

4000
2000
0

SP
Szczuczyn

SP
Niedźwiadna

57

Aktywna Tablica
Projekt realizowany w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata
2017 – 2019
Cel projektu: Pozyskanie wsparcia dla szkół podstawowych z terenu Gminy Szczuczyn.
W wyniku realizacji zadania zakupiono 3 monitory interaktywne dla Szkoły podstawowej
w Szczuczynie oraz 2 tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej.

Koszt zadania: 35 000 zł
Dofinansowanie w wysokości 28 000 zł.
Wkład własny 7 000 zł.

Aktywna tablica
Aktywna tablica;
wkład własny (zł); 7
000,00 ; 20%

dofinansowanie (zł)

Aktywna tablica;
dofinansowanie
(zł); 28 000,00 ;
80%

wkład własny (zł)

Więcej w 2/2018 Numerze Szczuczyńskich Wieści
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Ja w Internecie
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 16 800,00 zł . Grant 100% dofinansowania!
Cel: przeszkolenie mieszkańców gminy w zakresie korzystania z Internetu. W ramach realizacji
działania przeszkolono 30 mieszkańców gminy z następujących modułów tematycznych:
- Moje finanse i transakcje w sieci;
- Rolnik w sieci;
- Działam w sieciach społecznościowych;

Umiem pływać
Już po raz czwarty zorganizowano kurs nauki pływania dla uczniów klas III w ramach ministerialnego
programu „Umiem pływać”

– wartość projektu 10 160,00 zł
- dofinansowanie: 5 900,00 zł
- wkład własny: 4 260,00 zł
Po raz kolejny już dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z terenu naszej gminy miały
okazję skorzystać z nauki pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać.”
Podstawowymi założeniami projektu było opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności
pływania, kształtowanie zdrowego stylu życia, a także nabywanie umiejętności dbania o własne
zdrowie, wszechstronny rozwój sprawności fizycznych, efektywne wykorzystanie pływalni jak
również edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Dzieci uczestniczyły w
dwudziestogodzinnym systemie nauki pływania na basenie w Grajewie.

Umiem pływać; wkład
własny (zł); 4 260,00 ;
42%

Umiem pływać

dofinansowanie (zł)

Umiem pływać;
dofinansowanie (zł); 5
900,00 ; 58%

wkład własny (zł)
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Opracowanie planów, koncepcji oraz dokumentacji do
wniosku mającego na celu budowę Inkubatora
Przedsiębiorczości w Szczuczynie
Niniejsze opracowanie dotyczy analizy wykonalności projektu stworzenia Sieci Lokalnych
Inkubatorów Przedsiębiorczości na terenie 4 współpracujących ze sobą gmin: Ciechanowca,
Moniek, Szczuczyna, Miasta Sejny. Projekt ma na celu stworzenie dogodnych warunków do rozwoju
nowopowstających i rozwijających się mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez
wsparcie lokalowe, organizacyjne oraz doradcze.
Dokumentacja była niezbędna, celem aplikowania o środki unijne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Inkubator przedsiębiorczości jest wyodrębnioną jednostką, dysponującą nieruchomością, która
prowadzi kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy. Program ten wspiera
przedsiębiorców od momentu powstania pomysłu na utworzenie przedsiębiorstwa aż do momentu
uzyskania stabilności rynkowej (tzw. program inkubacji przedsiębiorczości).
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Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczuczynie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie.
Wartość dotacji: 9 000 zł
Zakupiono: szelki bezpieczeństwa P-81, buty strażackie, rękawice techniczne, ubranie koszarowe,
ubrania strażackie specjalne FIRE GUARD, hełmy strażackie
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
więcej stronie www.um.szczuczyn.pl

Referat w 2018 roku angażował się w realizację 14 projektów na rzecz
rozwoju Gminy Szczuczyn, których głównym wsparciem finansowym
były środki pozabudżetowe.

Wartość projektów: 23 017 304,56 zł
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Udział procentowy dofinansowania ze środków pozabudżetowych
w stosunku do wkładu własnego w projektach, które były realizowane w 2018 roku
przedstawia się następująco:

Realizacja budżetu w 2018 r

Dofinansowanie

Wkład własny

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ,
INSTYTUCJAMI ORAZ ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
Na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn funkcjonuje Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie wraz
z Filią Biblioteczną w Niećkowie.
Zgodnie z zapisami statutu BCK realizuje zadania własne w zakresie:
1. tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego;
2. zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozpowszechniania idei czytelnictwa;
3. wychowania, edukacji, rekreacji i kultury fizycznej.

Finanse jednostki:
Dotacja z budżetu Gminy Szczuczyn: 699 000,00 zł
Środki pozyskane z zewnątrz (granty): 17 900,00 zł
w tym:




8500 dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na
realizacje projektu „ Odjazdowa Gmina- zorganizowanie trasy rowerowej”,
5.000,00 dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
na realizacje projektu „ Młodzieżowa Maskotka – stacja animacja”,
4400 dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Budżet Biblioteki-Centrum Kultury w Szczuczynie
Budżet BibliotekiCentrum Kultury w
Szczuczynie ; środki
zewnętrzne (zł); 17
900,00 ; 2%

dotacja z Gminy Szczuczyn (zł)

Budżet BibliotekiCentrum Kultury w
Szczuczynie ; dotacja
z Gminy Szczuczyn
(zł); 699 000,00 ;
98%

środki zewnętrzne (zł)
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Dotacja z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczona jest na bieżące utrzymanie budynku,
wynagrodzenia pracowników oraz działalność statutową jednostki:

700000
600000
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400000
300000
Wynagrodzenia pracowników i
działalność

200000
100000
0
2018 rok

Koszty utrzymania budynku przy ul. Łomżyńskiej 11:







ogrzewanie 23.472,72 zł,
energia elektryczna 9.030,20 zł,
woda, ścieki i nieczystości stałe 1.508,53 zł,
bieżąca eksploatacja ( przeglądy gaśnic, windy , hydranty , instalacje itp.) 6.915,50 zł,
ubezpieczenie majątkowe 1.337,86 zł.

Działalność jednostki: organizacja wystaw, koncertów, zawodów rekreacyjno-sportowych,
happeningów, akcji promujących czytelnictwo, konkursów, turniejów, organizacji czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r.
Dział/Grupa
Administracja
Bibliotekarze
Animatorzy Kultury
Obsługa
Razem

Liczba osób
4
3
4
4
15

Liczba etatów
3,5
2,5
3,5
3,00
12,50
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 Młodzieżowa Rada Miejska (MRM).

Referat inicjuje oraz koordynuje działalność MRM, która jest reprezentacją uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzieżowa Rada Miejska została
powołana uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 197/XXVIII/16 z dnia
20 grudnia 2016 r. Inicjatywy MRM w 2018 roku:

• Festiwal kolorów
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• Piana party

• Turniej Gier Komputerowych "SZCZUCZYN GAME FESTIVAL 2018"
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• Dzień dziecka w Brzeźniu

• Wyjazd do Sejmu, celem poznania zasad funkcjonowania polskiego
parlamentu.
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Budżet Obywatelski
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zgłoszonych zostało 6 inicjatyw. Podczas głosowania
mieszkańcy wybrali do realizacji następujące projekty:
• zakup sprzętu multimedialnego pozwalającego na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla OSP
w Szczuczynie – wartość projektu 15 000 zł
•

wykonanie placu zabaw na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie –
wartość projektu 35 000 zł

Stowarzyszenia /OSP/ Koła Gospodyń Wiejskich/sołectwa
W ramach przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
promocji kultury fizycznej i sportu na okres od 1.03.2018 r. do 31.12.2018 r., dotacje uzyskały:
MLUKS GWIAZDA: 10 000,00 zł
Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”: 80 000,00
Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”: 10 000,00 zł
Dzięki pozyskanym dotacjom stowarzyszenia mogły zorganizować dla dzieci, młodzieży
i mieszkańców gminy Szczuczyn zajęcia sportowe promujące aktywny tryb życia.
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Referat włączył się w proces tworzenia i funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich na
terenie gminy Szczuczyn. W wyniku spotkań z sołtysami i przedstawicielami wsi, w 2018 r. założone
zostały Koła Gospodyń Wiejskich w Danowie, Lipniku, Brzeźniu. Rozpoczęto działania mające na
celu aktywizację społeczności wiejskiej (spotkanie opłatkowe – KGW Danowo/Lipnik; kurs udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej).
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Współpraca z Politechniką Białostocką, wydziałem
Architektury, celem opracowania koncepcji
„Nowej Dzielnicy Szczuczyna”
Podjęcie współpracy z gminami: Mońki, Ciechanowiec i Sejny w celu wspólnego aplikowania
o środki na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości. Wykonanie analiz i raportów oraz zlecenie
opracowania projektu technicznego.
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Pozyskanie dofinansowania dla MLUKS „GWIAZDA” w
ramach ministerialnego Programu „Klub” – edycja 2018.
W ramach programu wsparciem objęta została sekcja zapaśnicza działająca na terenie Gminy
Szczuczyn. Projekt obejmował dofinansowanie zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego.
Wartość projektu 10 000 zł.

Zakup i montaż stołu betonowego do ping - ponga, który został
zamontowany na placu zabaw w Chojnowie.

Wykonanie pamiątkowej tablicy kamiennej w Bęćkowie
upamiętniającej 100 – lecie odzyskania niepodległości.

Więcej w 4/2018 numerze Szczuczyńskich Wieści.
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PROMOCJA
Promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy. Odpowiedni marketing to
przede wszystkim kształtowanie wizerunku gminy jako miejsca właściwego do życia, nauki, pracy,
prowadzenia działalności gospodarczej. Promocja to nie tylko kształtowanie świadomości oraz
tożsamości „małej ojczyzny” jako ciekawa, innowacyjna i przyjazna, ale również szansa na rozwój
i wyższą jakość życia mieszkańców. Bez mocnej i skutecznej promocji gmina nie może liczyć na
przyciąganie inwestorów, nowych mieszkańców bądź turystów.

Stąd też w 2018 roku podjęto następujące działania:
Wydawnicze:
„Szczuczyńskie Wieści” kwartalnik, wydawany od 2013 r. Na przestrzeni 7 lat powstało 21 edycji
lokalnej gazety, której jednorazowy nakład to 1000 egzemplarzy. Założeniem wydawcy było
stworzenie informatora, który dotrze do szerokiego grona odbiorców i przybliży sprawy, wydarzenia
i rzeczywistość Szczuczyna. Periodyk zajmuje się aktualnymi sprawami inwestycyjnymi,
administracyjnymi, kulturalnymi, sportowymi, a co najważniejsze społecznymi. Zespół redakcyjny
złożony jest z osób, które reprezentują różne środowiska: pracownicy Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie i Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Biblioteki Centrum – Kultury, nauczyciele,
lekarze, trenerzy klubów sportowych. Redaktorem naczelnym jest Pan Stanisław Orłowski.
„Jestem z grodu Szczuków” – książeczka dla najmłodszych autorstwa p. Barbary Paszkowskiej.
Referat zaangażował się w wydanie publikacji dla najmłodszych mieszkańców gminy. Dzięki
pomysłowości Pani Barbary Paszkowskiej powstała książeczka dla dzieci przedstawiająca historię
Szczuczyna.
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Organizacja ważnych dla gminy wydarzeń i świąt,
promujących gminę na zewnątrz
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Ponad 15 000 złotych „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” – takim wynikiem
zakończył się w 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczuczynie.
26. Finał WOŚP w Szczuczynie zorganizowany został w tematyce motoryzacyjnej. 8 stycznia 2018 r.
w centrum miasta licznie zgromadzili się fani motoryzacji, a szansę na rozgrzanie silników dostali
właściciele samochodów, quadów i motocykli. W ramach MotoOrkiestry można było podziwiać
tuningowane auta, obejrzeć pokazy jazdy driftem czy pokazy wyczynowej i niezwykle widowiskowej
jazdy motocyklem (stunt), skorzystać z możliwości przejażdżki unikatowymi pojazdami, które królują
zwykle na torach żużlowych czy wyścigowych no i oczywiście wesprzeć finał WOŚP.

szczuczyn.pl/26-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy-w-szczuczynie-2/
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Zlot Przyjaciół Szczuczyna
Pierwszy Zlot Przyjaciół Szczuczyna miał miejsce w 7-9 października 2016 roku. Drugi 13-15
lipca 2018 r. Trzy dni zlotu to dni pełne wrażeń, każdy dzień był wypełniony po brzegi. W tych dniach
można było doświadczyć wielu niesamowitych przeżyć, wspomnień, a także odświeżyć znajomości ze
znajomymi sprzed lat.

Więcej w 4/2016 oraz numerze Szczuczyńskich Wieści.

Dzień Sołtysa
11 marca to dzień szczególny dla naszych gospodarzy i opiekunów wsi, czyli SOŁTYSÓW. W
gminie Szczuczyn Dzień Sołtysa obchodzony jest od 2016 roku. Każdego roku rozpoczęty od
uroczystej Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niedźwiadnej w
intencji SOŁTYSÓW. Dalsza część obchodów tego święta odbywa się w Świetlicy Wiejskiej w
Niedźwiadnej, gdzie są kierowane słowa podziękowania dla sołtysów.

Więcej w 2/2016, 1/2017, 1/2019 numerze Szczuczyńskich Wieści.
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Dzień Strażaka
W gminie Szczuczyn to czas i sposobność do podziękowania strażakom ochotnikom za
poświęcenie, ryzyko i pracę na rzecz potrzebujących. W Szczuczynie każdego roku dzień ten
obchodzony jest bardzo uroczyście. Ceremonia podniesienia flagi, odegranie hymnu, złożenie
wiązanek, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, odegranie hymnu… Uroczystości odbywają się przy
pomniku Stanisława Antoniego Szczuki

Więcej w 2/2018 numerze Szczuczyńskich Wieści.

Dożynki
Święto plonów, święto rolników. W Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie dożynki
obchodzone są 12 września. Delegacje sołectw z własnoręcznie przygotowanymi wieńcami
dożynkowymi z polnych kwiatów i zbóż przychodzą, aby podziękować za dobre żniwa.

Więcej w 3/2018 numerze Szczuczyńskich Wieści.
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Kino Letnie
Gmina Szczuczyn wychodzi naprzeciw kinomanom. Sympatycy dużego ekranu mają
możliwość obejrzenia filmów w plenerze. Już od dwóch lat, wspólnie z Radiem Nadzieja organizowane
jest kino plenerowe.

Piknik Sołecki
W Gminie Szczuczyn „Piknik Sołecki” organizowany jest od 2012 roku. Celem imprezy jest
aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej poprzez zmagania sportowe. Każdego roku liczba
rywalizujących sołectw wzrasta, w konkurencjach bierze również udział drużyna Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie, w 2018 roku dołączył zespół Banku Spółdzielczego w Szczuczynie.
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Jarmark Bożonarodzeniowy
Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy miał miejsce 21 grudnia 2018r. Tego dnia plac przed
Urzędem Miejskim w Szczuczynie zamienił się w świąteczny klimat. Najmłodsi mogli liczyć na wiele
atrakcji, zabaw i zdjęć z Mikołajem.

Wigilia Miejska
Grudniowe spotkanie opłatkowe przechodzi już w tradycję. To czas, który Mieszkańcy Gminy
Szczuczyn mogą spędzić na wspólnym śpiewaniu kolęd, dzieleniu się opłatkiem, rozmowach.

Męka Pańska na gitarę, perkusję i piasek w kościele pw.
Imienia NMP w Szczuczynie
W Niedziele Palmową 25 marca 2018 r. w kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie wierni
mieli okazję obejrzenia i wysłuchania nietypowej interpretacji Pasji. Podczas koncertu widzowie mieli
możliwość do pogłębionej refleksji nad życiem, śmiercią oraz ogromem Bożej miłości.
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Koncert Sacrum et Musica w Kościele pw. Im. NMP w Szczuczynie
30 września 2018 r. w zaciszu szczuczyńskiego Kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny odbył
się

niesamowity koncert

zorganizowany

w

ramach

XIV

Międzynarodowego

Festiwalu

Kameralistyki „Sacrum et Musica”. Podczas koncertu zostały wykonane utwory m.in. A Corelli, J. S.
Bacha, A. Vivaldi w wykonaniu I Solisti Laudensi, zespołu prowadzonego przez Fabio Merliniego.

Upamiętnienie 100 rocznicy „Odzyskania Niepodległości” Uroczyste obchody Narodowego Święta

Niepodległości. Jak co roku rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny a następnie miała miejsce
część oficjalna - odczytanie Apelu Poległych, złożenie wiązanek kwiatów, rekonstrukcje historyczne.
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Debaty publiczne i spotkania z mieszkańcami
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Pomoc społeczna i wsparcie rodzin
Cel polityki społecznej i kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie jest jednostką budżetową, powołaną do realizacji zadań
pomocy społecznej gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
W roku 2018 głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej było przyznawanie
i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, analiza i ocena
zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań
wynikających z rozeznanych potrzeb oraz realizacja zadań wynikających z innych ustaw: ustawy o
świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatków mieszkaniowych i pomocy
materialnej dla uczniów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie
było ogółem 11 pracowników: kierownik, główny księgowy, 1 specjalista pracy socjalnej, 2 starszych
pracowników socjalnych, 2 podinspektorów, 1 młodszy opiekun, 2 opiekunki środowiskowe, oraz 1
asystent rodziny.

Dorota Cecylia Łaguna
Kierownik
Wykształcenie : wyższe
administracyjne
Organizowanie, kierowanie i nadzór
nad prawidłową realizacją zadań
Ośrodka
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Dorota Mikucka
Główna Księgowa
Wykształcenie : wyższe
ekonomiczne
Zajmuje się obsługą
finansowo - księgową Ośrodka

Mariola Świderska
Starszy pracownik socjalny
Wykształcenie : średnie
Zajmuje się realizacją zadań
z zakresu pomocy społecznej

Ewa Muczyńska
Starszy pracownik socjalny
Wykształcenie wyższe
pedagogiczne
Zajmuje się realizacją
zadań z zakresu pomocy
społecznej
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Hanna Niebrzydowska
Specjalista pracy socjalnej
Wykształcanie: średnie
Zajmuje się realizacją zadań z
zakresu pomocy społecznej

Martyna Ramotowska
Podinspektor
Wykształcenie wyższe
administracyjne
Zakres obowiązków obejmie
m.in. przyznawanie i wypłatę
świadczeń
rodzinnych,
funduszu
alimentacyjnego,
świadczenia Dobry Start

Katarzyna Kuczyńska
Podinspektor
Wykształcenie wyższe administracyjne
Zajmuje się m.in. przyznawaniem i wypłatą świadczenia wychowawczego, świadczenia Dobry Start

Małgorzata Orłowska
Asystent rodziny
Wykształcenie wyższe pedagogiczne
Wspieranie rodzin w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo- wychowawczej
83

Zofia Akus
Opiekunka środowiskowa
Wykształcenie średnie
Sprawowanie specjalistycznych
usług opiekuńczych

Krystyna Wasilewska
Opiekunka środowiskowa
Wykształcenie
Średnie
Sprawowanie specjalistycznych
usług opiekuńczych

Grażyna Dąbrowska
Młodszy opiekun
sprawowanie usług opiekuńczych
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1. Główne powody przyznawanej pomocy oraz zakres realizowanych zadań z pomocy społecznej oraz
w roku 2018
W 2018 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ośrodek wydał 529 decyzji
w sprawie przyznania różnych form pomocy.
Dominującym powodem przyznawanej pomocy w 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich pozostaje
ubóstwo i bezrobocie. Inne najczęściej występujące powody udzielania świadczeń to: bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność, długotrwała lub ciężka
choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie. Pomocą objęto 226 rodzin.

Tabela 1. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według najczęstszych powodów
występujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie) w 2018 roku
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym :
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego - Ogółem
w tym:
– rodziny niepełne
– rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

Liczba rodzin
161
2
63

Liczba osób w
rodzinach
521
2
348

62
135
41
62

344
380
113
189

87

372

30

113

24

133

7

28

4

4

Zakres realizowanych zadań w ramach świadczeń z pomocy społecznej obejmuje zadania własne gminy i
zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie udzielał pomocy między innymi w zakresie :
 udzielania schronienia
 zapewnienia posiłku
 dożywiania dzieci
 usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 sprawienie pogrzebu
 pracy socjalnej
 kierowania do domów pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy
umieszczonych w tych domach
 składki na ubezpieczenie zdrowotne
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych i celowych
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Tabela 2. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych gminy w 2018 roku
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rodzaj świadczenia
Schronienie
Posiłki w szkole
Zasiłek celowy -program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
Usługi opiekuńcze
Inne zasiłki celowe i w naturze, w
tym:
zasiłki specjalne celowe
Praca socjalna
Opłacenie pobytu w domach pomocy
społeczne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
Zasiłek stały:
Zasiłek okresowy:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi

L. osób
3

L. świadczeń
728

Koszty (w zł)
17 916

285

33 994

121 887,53

51

X

16 750

5

1772

33 362,10

79

x

35 650

8
302

10
x

3 950
x

2

x

55 919,28

19
23
109

x
232
563

9 741,18
117 966
225 692

3 840

83 785,92

6

W ramach zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. 424 osobom decyzją
przyznano świadczenia (bez względu na rodzaj, formę liczbę oraz źródło finansowania) tj. 226
rodzinom – 761 osób w tych rodzinach). Jest to rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą.
Natomiast pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 146 rodzin.
2. Zadania gminy zlecone do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczuczynie : Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 500 +, rządowy program Dobry
start, pomoc materialna dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, dodatki mieszkaniowe
itp.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie realizowane są również zadania z innych ustaw m.in.
świadczenia rodzinne w tym: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze do
których należy : zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz
świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze 500
+, świadczenia Dobry Start 300+, zasiłek dla opiekunów.
Świadczenia rodzinne
W
roku
2018
złożono
572
wnioski
o
przyznanie
świadczeń
rodzinnych,
z czego 51 na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 14 741
wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 12 904 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę
1 416 075,23 zł , 51 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 51 000,00 zł., 158
świadczeń rodzicielskich na kwotę 146 050,90 zł, 1 628 świadczeń opiekuńczych na kwotę 618 188,58
zł. W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 1 229 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 194 289,58 zł.,
287 świadczeń pielęgnacyjnych
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na kwotę 423 899,00 zł, 112 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 59 605,20 zł. Wypłacono także 75
zasiłków dla opiekunów na kwotę 38 640,00 zł.
W roku 2018 opłacono 348 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 200 składek za osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne (w tym 60 składek odprowadzono do KRUS), 88 składek za osoby
pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, 60 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów. Oraz
125 składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: 22 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
70 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, 33 składki za osoby pobierające zasiłek dla
opiekunów.

Świadczenia

z funduszu

alimentacyjnego

W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2018 zrealizowanych zostało 466 świadczeń na kwotę
144 400,00 zł, z czego 395 świadczenia zostały wypłacone opiekunom osób uprawnionych, a 71 świadczeń
wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym.
W ww. okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 34 742,60 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na
dochody własne gminy została przekazana kwota 10 269,78 zł. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej
zaliczki alimentacyjnej, w ww. okresie zwrócono kwotę 3 372,83 zł z czego na dochody gminy 1 686,41 zł.

Świadczenie wychowawcze
W roku 2018 wpłynęło 511 wniosków i wydano 551 decyzji z czego wypłacono 9 520 świadczeń na kwotę
4 737 136,77 zł. Ze świadczenia korzystało 506 rodzin.

Świadczenie Dobry Start
Świadczenie to jest realizowanie od 1 lipca 2018 roku. W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 wpłynęło
464 wnioski o przyznanie świadczenia na 765 dzieci.. Wypłacono 753 świadczeń na kwotę 225 900,00 zł

Karta

Dużej Rodziny

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na realizację Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę – 93,65 zł.
Ogółem wydano 52 karty dla 15 rodzin, w tym: 19 kart rodzicom i 33 karty dzieciom. W ww. okresie złożono 12
wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z czego 6 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy
przez rodzinę wielodzietną oraz 3 wnioski dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem.

Wspieranie

rodziny

i

piecza zastępcza

W zakresie wspierania rodziny od 1 marca 2018r. został zatrudniony asystent rodziny Asystent wspierał rodziny
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą asystenta objęto 6 rodzin z
14 dzieci.
Na jego zatrudnienie pozyskano środki w wys. 15 466,00 zł. z Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej z budżetu wojewody. Ponadto wydatkowano kwotę 74 725,70 zł (50% odpłatności)
ze środków własnych gminy na opłatę za pobyt dwojga dzieci z terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym
”Opoka” w Wasilkowie oraz za pobyt dwojga dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej niespokrewnionej.

Przemoc
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390
ze zm.), w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie tut. Ośrodek podejmuje
działania wdrożenia procedury ,,Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i innych służb pomocowych. W roku 2018 sporządzono 49
formularzy NK – 48 założonych przez Policję i 1 przez OPS. W celu rozwiązywania problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w rodzinie zostały utworzone grupy robocze, które odbyły 44 posiedzeń oraz 5
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Ponadto obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szczuczynie.
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Stypendia i zasiłki szkolne
W roku 2018 wydano 440 decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną
sumę 184 210,00 zł z czego 432 decyzje na kwotę 183 110,00 zł dotyczyło stypendium szkolnego na pomoc
rzeczową o charakterze edukacyjnym, 2 decyzje na kwotę 1 100,00 zł. dotyczyło zasiłku szkolnego. Wydano 6
decyzji umarzających postępowanie.

Dodatki mieszkaniowe
W 2018r. na realizację dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę – 60 257,19 zł. Ogółem wydano 72
decyzje, w tym 1 odmowną.

3. Struktura finansów OPS
Plan finansowy w roku 2018 wyniósł 9 344 929,00 zł z czego środki własne 675 157,00 zł natomiast kwota
planowanych dotacji wyniosła 8 669 772,00 zł, z tego wydatkowano ogółem 9131942,93 zł (z dotacji
8498315,18 zł, środki własne 633627,75 zł.)

Dokonując analizy wydatków pomocy społecznej w gminie Szczuczyn, należy stwierdzić, że
największy udział w strukturze tych wydatków w 2018 r stanowią świadczenia wychowawcze „500+”,
kolejnym znacznym wydatkiem są świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego. Wydatki na pomoc społeczną rozumianą jako zasiłki stałe, zasiłki celowe i zasiłki
okresowe oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią 8% ogółu wydatków poniesionych w 2018r.
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9. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2018 roku

Poniższy wykres przedstawia analizę rzeczowo-finansową Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szczuczynie za 2018 rok z podziałem na plan środków własnych i środków zewnętrznych: zlecone +
dotacje, oraz wydatek tychże środków.

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2018 roku
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środki własne
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Wydatek - środki własne

Wydatek - środki
dofinansowane i zlecone

Zespół pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie
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BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA MIASTA I GMINY

REFERAT KOMUNALNY, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Najbardziej ogólnie można stwierdzić, że Referat ma za zadanie realizację zadań własnych gminy
z zakresu:


ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,



gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,



wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania

czystości

i

porządku

oraz

urządzeń

sanitarnych,

wysypisk

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Każde z tych zadań ma swoje rozwinięcie w szeregu obowiązujących ustaw i rozporządzeń, które
wyznaczają konkretne obowiązki realizowane przez pracowników referatu.
Zrezygnuję z ich wymieniania – bo są one bardzo różnorodne i jest ich naprawdę bardzo wiele.

Jednocześnie wykonujemy wszelkie zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminy,
dbaniem o jego dobry stan techniczny i sprawne funkcjonowanie. Organizujemy system zbiórki i
zagospodarowujemy odpady komunalne, sprawujemy kontrolę i nadzór nad: siecią dróg i oświetleniem
ulicznym, targowicą miejską, przystankami, siecią kanalizacji deszczowej i rowów odprowadzających
wody opadowe. Realizujemy też szereg remontów i inwestycji, w tym w ramach wniosków z funduszu
sołeckiego i budżetu obywatelskiego. Szereg zadań realizujemy we współpracy z naszą spółką- WPKTBS Spółka z o.o. są to: zarządzanie i nadzór nad zasobami mieszkaniowymi gminy oraz nad siecią
wodociągową i ujęciami wód oraz kanalizacją sanitarną.
Ponadto tworzymy podstawy prawne do inwestowania na terenie gminy poprzez
opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
środowiskowych.
Zabiegamy o dobry stan środowiska przyrodniczego na terenie naszej gminy, dążymy do zaopatrzenia
w gaz sieciowy miasta Szczuczyn. Dbamy też o bezpieczeństwo mieszkańców gminy wspierając
działania naszych jednostek OSP.
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W Referacie Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej w
2018roku pracowało łącznie 6 osób : kierownik , 2 inspektorów , 2 referentów oraz 1 pracownik
biurowy w ramach prac interwencyjnych.

Irena Śmiarowska –
Kierownik Referatu KPPiDG
Wykształcenie wyższe
magisterskie, kierunek
architektura,
studia podyplomowe:
menadżerskie, administracja.
Oprócz kierowania pracą referatu prowadzę sprawy z zakresu: studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowanie ulg budowlanych.

Karol Kozikowski
inspektor ds. gospodarki
odpadami i działalności
gospodarczej
Wykształcenie wyższe
magisterskie, kierunek
ekonomia.
Do moich obowiązków należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie i regulowaniem opłaty „śmieciowej”,
nadzór nad przedsiębiorcą odbierającym odpady i PSZOK. Zajmuję się również sprawami Gminnej
Spółki Wodnej. Odpowiadam za dokonywanie wpisów do CEIDG i wydawanie zaświadczeń
potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym.
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Katarzyna Niebrzydowska- referent
ds. ochrony środowiska
Wykształcenie wyższe magisterskie,
kierunek geografia.
W pracy zajmuję się sprawami dotyczącymi wycinki drzew, ochrony zwierząt, rolnictwa i łowiectwa.
Prowadzę sprawy dotyczące decyzji środowiskowych oraz naruszenia stosunków wodnych, wydaję
zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w m.p.z.p. oraz o położeniu w obszarze rewitalizacji.

Sebastian Kleszczewski- referent ds.
drogownictwa i nadzoru nad
infrastrukturą.
Wykształcenie wyższe licencjackie, kierunek
administracja.
W zakresie moich obowiązków znajduje się nadzór nad prawidłowym utrzymaniem dróg i
infrastruktury w tym głownie oświetlenia ulicznego. Zajmuję się zapewnieniem dostawy energii do
obiektów gminnych, utrzymaniem placów zabaw, ochroną mieszkańców przed zwierzętami
bezdomnymi oraz realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Zbigniew Rostek- starszy
inspektor ds. gospodarki
nieruchomościami
Wykształcenie: wyższe magisterskie,
kierunek administracja publiczna.
W zakresie moich obowiązków znajdują
się sprawy z zakresu gospodarowania
mieniem komunalnym w tym
mieszkaniowym zasobem gminy,
podziały i rozgraniczenia
nieruchomości, ewidencja porządkowa
nieruchomości oraz nadzór nad WPKTBS Spółka z o.o..
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Anna Piwko- pracownik prac
interwencyjnych, wspomagający
pracę referatu
Wykształcenie wyższe magisterskie,
kierunek administracja
Zakres prowadzonych spraw: działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, obrona cywilna i
zarządzanie kryzysowe, ochrona zabytków.

To my obsługujemy największą ilość mieszkańców przychodzących do urzędu
w celu załatwienia swoich spraw, tu wydajemy najwięcej decyzji, zaświadczeń.
Wydajemy potrzebne dokumenty, a jednocześnie prowadzimy szereg ewidencji,
rejestrów, sporządzamy wiele sprawozdań i informacji dla innych urzędów i
instytucji, umów, analiz, itd.

Referat komunalny, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej
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Do najliczniejszej grupy form ochrony przyrody na terenie gminy Szczuczyn należą pomniki przyrody
występujące najczęściej w postaci pojedynczych drzew (10 szt.) oraz grup drzew (4 aleje).
21 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Szczuczynie podjęła uchwałę nr 22/III/18 w sprawie utworzenia
użytku ekologicznego „Dolina Wissy” o powierzchni 11,13 ha. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie
wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz bioróżnorodności ekosystemów wodno-błotnych i rzadkich
gatunków roślin.

Fot. 1. Lokalizacja użytku ekologicznego „Dolina Wissy” na terenie miasta Szczuczyn
Wycinka drzew
Od momentu zmiany ustawy o ochronie przyrody w 2017 r., która uprościła procedurę administracyjną
wprowadzając jedynie obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, nastąpiła widoczna tendencja
wzrostowa usuwania drzew z terenu gminy Szczuczyn .
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Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
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Do zadań własnych gminy należy m.in. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności
zwierząt. Gmina Szczuczyn posiada zawartą umowę na odławianie zwierząt bezdomnych i ich
utrzymywanie ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach Zygmunt Dworakowski, Radysy 13,
12-230 Biała Piska. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami biorącymi udział w wypadkach drogowych
sprawuje Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Jankiewicz, ul. Pawełki 7A, 19-230 Szczuczyn,
a gospodarstwem rolnym przyjmującym zwierzęta, które straciły swoich właścicieli lub zostały im
odebrane jest gospodarstwo rolne należące do Zespołu Szkół w Niećkowie.
Od 2018 roku w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn realizowana jest Akcja sterylizacji i kastracji psów
z terenu Gminy Szczuczyn współfinansowana w 50% przez Gminę Szczuczyn. W ubiegłym roku kwota
zabezpieczona w budżecie gminy na ten cel wynosiła 5 000,00 zł. W ramach dofinansowania wykonano
12 zabiegów sterylizacji i 4 zabiegi kastracji psów.

Wzrost kosztów utrzymania psów w Schronisku
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LATA

OCHRONA WÓD:
Zbiorcze zaopatrzenie ludności w wodę pitną oparte jest na ujęciach zlokalizowanych w Niedźwiadnej,
Wólce i Szczuczynie czerpiących wódę z czwartorzędowych pięter wodonośnych. Tylko ok. 4 % ludności gminy
pozbawiona jest możliwości korzystania z ogólnodostępnej sieci wodociągowej i zaopatruje się w wodę ze
studni kopanych.
Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Szczuczynie i Niećkowie, do indywidualnych
zbiorników na nieczystości płynne oraz do ziemi i wód powierzchniowych. Oczyszczalnia miejska w Szczuczynie
przyjmuje ścieki z centralnych, skanalizowanych rejonów miasta (wielorodzinne osiedle mieszkaniowe i część
domków osiedla jednorodzinnego) oraz ścieki dowożone z indywidualnych bezodpływowych zbiorników
zlokalizowanych na terenie gminy Szczuczyn, a także z sąsiednich terenów w gminach przyległych. Odpływ
oczyszczonych ścieków następuje poprzez rurociąg do rowu i dalej do Wissy.
W ostatnich latach wzrosło zagrożenie dla wód w małych ciekach, gruntu oraz wód gruntowych ze
względu na systematyczne wodociągowanie terenów wiejskich, przy jednoczesnym braku kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni ścieków. Tylko 56% mieszkańców miasta Szczuczyn podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej, w
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zawiązku z tym nieczystości powstające w gospodarstwach rolnych i domowych kierowane są zazwyczaj w
stanie nieoczyszczonym do nieszczelnych szamb lub bezpośrednio do wód i gruntu.
W celu ograniczenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych utworzono Ewidencję
Zbiorników Bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni na terenie gminy Szczuczyn, która pozwoli na
kontrolę częstotliwości ich opróżniania, kontrolę umów zawartych na odbieranie nieczystości płynnych oraz
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Indywidualne systemy kanalizacyjne na terenach wiejskich
Serie1;
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oczyszczalnie;
17; 3%
Serie1;
Gospodarstwa
nie posiadające
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kanalizacyjnej;
25; 5%
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bezodpływowe

Przydomowe
oczyszczalnie

Gospodarstwa nie
posiadające
instalacji
kanalizacyjnej
Serie1; Zbiorniki
bezodpływowe;
454; 92%

Na terenie miasta planowana jest budowa 8,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 6 km przyłączy – ulice:
Łomżyńska, Kilińskiego, Graniczna, Sportowa, Szczuki, Przelotowa, Krzywa, Sienkiewicza, Sobieskiego.
Cała kwota projektu wynosi 18 mln. zł.
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Teren miasta i gminy w porównaniu do innych części regionu pod względem stanu sanitarnego
atmosfery prezentuje się korzystnie, a powstające tutaj emisje zanieczyszczeń nie przekraczają dopuszczalnych
norm. Dwa największe źródła emisji posiadają urządzenia redukujące ilości wyrzucanych pyłów i gazów
(Spółdzielnia Inwalidów "SPINS" - dopalacze kotłowe, a Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne cyklony). Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy jest spalanie węgla do
celów grzewczych w budownictwie indywidualnym - tak zwana emisja niska powodujące w okresie jesiennozimowym (październik – kwiecień) wzrost stężeń dwutlenku siarki o 78% i wzrost zanieczyszczeń PM10.
W trosce o stan jakości powietrza gmina Szczuczyn w roku 2017 roku przyjęła „Program gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Szczuczyn”, którego działania zakładają poprawę jakości powietrza, redukcję emisji
gazów cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych
źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii. Gmina stara sobie radzić z problemem niskiej emisji poprzez:
negocjacje w zakresie gazyfikacji Szczuczyna oraz realizację programów/działań związanych z montażem źródeł
wykorzystujących energię odnawialną czego przykładem są działania:
 przeprowadzenie termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej: Hali Sportowej na ul.
Grunwaldzkiej, Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej (+pompa ciepła) oraz Gimnazjum w Szczuczynie. Koszt
inwestycji wyniósł 3 500 000,00 mln zł.
 udzielanie dotacji w wys. 65% na realizację inwestycji związanych z montażem źródła wykorzystującego
energię odnawialną, tj. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, w wyniku czego założono 71
kompletów instalacji kolektorów słonecznych oraz 45 szt. kompletów instalacji fotowoltaicznej na terenie
gminy za łączną kwotę 2 110 000,00 zł.
 Coroczny udział w Programie Usuwania Wyrobów Azbestowych w ramach Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2018 r. uzyskano dotację w wysokości 24 000,00 zł, która
umożliwiła zdemontowanie z 19 posesji 72 ton wyrobów zawierających azbest.
Dodatkowo w 2018 roku zakupiono dzięki dofinansowaniu elektroniczną tablicę informacyjną zamontowaną
na balkonie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie informującą mieszkańcow o aktualnych stężeniach
zanieczyszczeń w powietrzu. Na w/w tablicy rejestrowane są wyniki stężeń zanieczyszczeń powietrza m.in. pyłu
zawieszonego PM10, PM5, dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO oraz ozonu O3, dane
pobierane są ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Inwestycje mogące mieć wpływ na środowisko:

W 2018 r. zostało wydanych 8 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3 z nich dotyczyło
budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW (Obrytki, Dołęgi, Bęćkowo), 3 rozbudowy
gospodarstw rolnych poprzez budowę lub rozbudowę budynków inwentarskich (Niedźwiedzkie,
Koniecki Rostroszewo, Szczuczyn), 1 budowy zakładu przetwórstwa owoców i warzyw na terenach
inwestycyjnych w Szczuczynie oraz 1 dotycząca rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości
Niedźwiadna,
Do głównych inwestycji na terenie gminy Szczuczyn dla których decyzje środowiskowe wydały organy
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska należą:
 Budowa międzystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi –
gazociąg Rembelszczyzna –granica RP
 Budowa drogi ekspresowej S-61 do S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk
– Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa) na odcinku od miejscowości Szczuczyn do miejscowości
Raczki
 Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez
węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości ok. 18,002 km [S61]
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Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Gmina zorganizowała
odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych. Rada Miejska w Szczuczynie
ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą będzie opłata naliczana od gospodarstwa domowego, które
zostały podzielone według ich wielkości na 1 osobowe, małe (2 osoby) średnie (3-5) osób oraz duże
(powyżej 6 osób). Obowiązującą stawką opłat w 2018r było:
Rodzaj gospodarstwa domowego

od 1 kwietnia 2017r.
segregowane

zmieszane

1 -osobowe

12

20

2 -osobowe

23

30

3-5 osobowe

38

50

6 osób i więcej

48

65

Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
obowiązuje stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2018 r. ogółem 1523 nieruchomości
tj. nieruchomości zamieszkałe
Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, utylizacja
odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz koszt obsługi
administracyjnej i informatycznej systemu itp.
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STRUKTURA WYDATKÓW SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE
SZCZUCZYN W 2018R.
zbiórka odpadów i prowadzenie
PSZOK

7%
38%

transport odpadów

48%
zagospodarowanie odpadów

7%

obsługa systemu

W kwocie opłaty w 2018r. przysługiwało mieszkańcom:

− odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 razy w miesiącu,
− odbiór odpadów segregowanych 1 raz w miesiącu,
− odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy do roku
- odbiór popiołów w okresie zimowym (październik-kwiecień)
− możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK.
Gmina musi zapewnić osiągnięcie:

− poziomów odzysku odpadów segregowanych,
− ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych.
Wielkość odpadów komunalnych w latach 2013-2018
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W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku na Gminę zostanie nałożona
przez WIOŚ kara finansowa, która w konsekwencji może spowodować wzrost przedmiotowej opłaty.
Burmistrz corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska. Nie odnotowano przekroczenia w poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji oraz osiągnięto poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
W 2017 r. w wyniku postępowania zlecono w trybie „in haus” zgodnie z prawem zamówień
publicznych firmie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie zbiórkę i transport do RIPOK odpadów komunalnych z terenu
gminy Szczuczyn. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Gmina Szczuczyn zawarła
umowę z Zakładem Gospodarowania Odpadami w Łomży na zagospodarowanie odpadów z terenu
gminy.
Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie WPK-TBS Sp. z o.o.
przy ulicy Sienkiewicza 15 w Szczuczynie na prowadzenie którego Gmina zawarła oddzielną umowę
ze spółką. Do PSZOK-u można nieodpłatnie przekazywać przeterminowane leki, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe,
odpady budowalne i remontowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady
segregowane oraz odpady szklane.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w RIPOK
Czartoria
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200
150
100
50
0
2011

2016

2017

2019
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Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ilość
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w
gminie Szczuczyn obejmowała 522 pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 196 podmioty, status
„wykreślony” posiadało 302 podmiotów, status „zawieszony” posiadały 22 podmioty, a liczba
podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 1 pozycję.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe
i średnie zakłady rodzinne.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, handel i naprawy pojazdów
samochodowych.

Na terenie Gminy Szczuczyn działa Gminna Spółka Wodna w Szczuczynie „SZCZUCZYN”
obejmującą swoja działalnością 1 170,5 ha zmeliorowanych użytków rolnych (w tym 260,4
zdrenowanych) obejmującą swoją konserwacją 102 km rowów. Dzięki dofinansowaniu Gminy
Szczuczyn w wysokości 30 333,88 zł.(koszty nie kwalifikowane dofinansowania) Spółka Wodna
skorzystała z dofinansowania w ramach programu PROW na lata 2014-2020 i zakupiła koparkę
mechaniczną oraz kosy spalinową na kwotę 162 220,32 zł.
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Rok 2018 charakteryzował wzmożony ruch inwestycyjny na terenie gminy.
Do największych inwestycji mających ogromny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne gminy
Szczuczyn należą inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym, realizowane na podstawie
decyzji wydawanych przez Wojewodę Podlaskiego w oparciu o przepisy specustaw: budowa korytarza
transportowego Via Baltica Polska -Litwa- Łotwa -Estonia (S61) oraz budowa międzysystemowego
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polska –Litwa ( 8,4 MPa, DN700).

Budowa drogi szybkiego ruchu S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łomża-StawiskiSzczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa, na terenie gminy Szczuczyn składa się z
3 odcinków:
 obwodnicy Szczuczyna- obecnie trwa budowa tzw. II nitki obwodnicy Szczuczyna,
 odcinka S61 Stawiski -Szczuczyn o długości 18 km.- zakończono opracowywanie dokumentacji i
trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ZRID,
 odcinka S61 Szczuczyn -Ełk o długości ok. 23 km - w fazie końcowej znajduje się przygotowanie
dokumentacji budowlanej.
Inwestycja realizowana będzie na gruntach wsi Obrytki, Koniecki, Sokoły, miasto Szczuczyn,
Danowo, Lipnik, Guty , Gutki, Bęćkowo i Tarachy. Polega na budowie odcinka dwujezdniowej drogi
ekspresowej wraz z drogami serwisowymi, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony
środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych na terenie gminy Szczuczyn będzie możliwe poprzez
węzły drogowe Szczuczyn i Guty.
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Decyzją z 03.09.2018r. Wojewoda Podlaski zatwierdził projekt budowlany i udzielił
Operatorowi gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę
międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia stanowiącego połączenie systemów
przesyłowych Polski i Litwy, dla odcinka obejmującego powiaty kolneński i grajewski. Trasa gazociągu
przebiega przez obręby: Świdry Awissa, miasto Szczuczyn, Niećkowo, Danowo, Lipnik, Bzury i Guty.
Podstawowe parametry inwestycji:
 gazociąg wysokiego ciśnienia
 średnica gazociągu: DN 700 mm
 maksymalne ciśnienie robocze: 8,4 MPa
 łączna długość – po stronie polskiej ok. 343 km, po stronie litewskiej ok. 165 km.

W 2018 roku w Szczuczynie zrealizowano budowę:
 zakładu do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnegooraz pyłów
recyklingowych przy ul. Przemysłowej - Hartika- pow. zabudowy ok. 1918m2
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zakładu produkcji opakowań z tektury falistej i litej przy ul. Granicznej (Prost-Key Packaging
Sobolewscy Sp.j. ) o pow. zabudowy ok. 24.403 m2.

Ponadto na terenach inwestycyjnych Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy
Szczuczyn, przy ul. Przemysłowej planowana jest realizacja:
 zakładu produkcyjnego opakowań papierowych- inwestor posiada pozwolenie na budowę,
 zakładu do przetwórstwa owoców i warzyw- inwestor posiada pozwolenie na budowę,
 zakładów przetwórstwa mięsnego- inwestor jest na etapie uzyskiwania decyzji poprzedzających
wystąpienie o pozwolenie na budowę.
 stacji regazyfikacji LNG zasilającej miasto Szczuczyn w sieciowy gaz ziemny- inwestor Polska
Spółka Gazownictwa Sp z o.o. jest na etapie wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
Realizacja wszystkich nowych inwestycji przebiega w oparciu o ustalenia obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach
zabudowy. Na koniec 2018r. dla terenu miasta i gminy obowiązuje łącznie 17 m.p.zp. (w tym 3
zmiany). Tereny pokryte planami obejmują około 309 ha, co stanowi 2,7% powierzchni miasta i gminy.
Dla terenów wiejskich uchwalono plany o łącznej powierzchni około 143 ha. Na obszarze miasta
Szczuczyn obowiązujące plany miejscowe mają łączną powierzchnię około 166 ha, co stanowi 12,5%
powierzchni miasta.
W 2018r uchwalono :
 zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującą
obszary złóż kruszywa na gruntach wsi Zacieczki i Bęćkowo,
 zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy
Sobieskiego.
Chcąc wykorzystać szansę na rozwój Szczuczyna jaka stworzyła się w związku
z powstawaniem nowych połączeń komunikacyjnych oraz lokalizacją nowych zakładów pracy, w celu
stworzenia
lepszych
warunków
dla
planowanego
rozwoju,
gmina
przystąpiła
do przygotowania nowych terenów pod budownictwo produkcyjno –usługowe i mieszkaniowe.
Pod funkcje produkcyjne i usługowe planuje się przeznaczyć grunty w rejonie węzła obwodnicy przy
ul. Granicznej oraz wylotu w kierunku Grajewa (ul. Szczuki). Pod budownictwo mieszkanioweobszary
we
wschodniej
części
gruntów
miasta
Szczuczyn
w
rejonie
ul. Sportowej. Obecnie trwają prace nad zmianą studium, która ma umożliwić przeznaczenie ponad
200ha gruntów pod nowe budownictwo.
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W celu osiągniecia jak najlepszych rozwiązań w obszarze planowania przestrzennego, w
ramach współpracy z Politechniką Białostocką –studenci Wydział Architektury w ramach
zajęć semestralnych w 2018r opracowali 12 koncepcji urbanistycznych nowej części miasta
Szczuczyn, na terenach położonych we wschodniej części miasta w rejonie ulic Sportowej
Szczuki i drogi do Bzur.
W 2018 r. wydano łącznie 28 decyzji o warunkach zabudowy obejmujących tereny o pow. 18,4 ha
oraz 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na łączna pow. – ok. 4 ha.
W 2018r. na planowanie przestrzenne wydatkowano łącznie kwotę
50.977,00 zł
Najważniejsze wydatki poniesiono na :
 opracowywanie zmian studium
25.915,00zł
 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego
10.849,90zł
 opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
za okres sierpień 2014- czerwiec 2018
5.000,00zł

106

I.





WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2018R.

budowa budynku gospodarczego w Kurkach I etap
35.040,00zł
remont przepustu w miejscowości Chojnowo na cieku wodnym
w ciągu drogi gminnej
29.999,95zł
przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B do drogi krajowej nr 58
na gruntach m. Szczuczyn
155,700,00zł
remont dachu budynku mieszkalnego przy Placu 1000-lecia 23
w Szczuczynie- część wschodnia
76.388,00zł

107

Drogownictwo

Drogownictwo :
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Szczuczyn,
- wydawanie decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Oświetlenie uliczne :
- konserwacja, budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Szczuczyn,

Place zabaw :
- doposażanie, konserwacja, bieżące remonty,

Obiekty gminne:
- remonty, utrzymanie, budowy nowych obiektów.

108

W gminie Szczuczyn w bieżącym utrzymaniu znajduję się około 138 km dróg gminnych z
czego 14,63 to drogi w granicach miasta, a pozostałe 123,37 km to drogi poza miastem
znajdujące się w 39 sołectwach. W śród dróg gminnych na terenie miasta posiadamy 5,32 km
dróg asfaltowych, 1,57 km dróg z kostki, a 7,74 km to drogi gruntowe. Poza miastem
posiadamy 25,44 km dróg asfaltowych, 0,2 dróg z kostki, a pozostałe 97,73 km to drogi
gruntowe ( 0,408 km drogi brukowe).
W 2018 roku wykonano następujące zadania remontowe na drogach gminnych:
1) masą bitumiczną uzupełniono braki w asfaltowych drogach na terenie miasta i
gminy – koszt 5.399,94 zł
2) zakupiono znaki drogowe – koszt 10.295,83 zł
3) malowanie znaków poziomych na drogach gminnych – koszt 4.323,45 zł
4) wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Szczuczyn polegające na
wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej lub żwirowej
mieszanką kruszywa (śr. 0-31,5 mm z zawartością 50 % kruszywa łamanego) –
koszt 119.737,80 zł
5) profilowanie dróg równiarką – koszt 11.519,88 zł
6) remont chodnika w miejscowości Gutki –koszt 7.800,00 zł
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W 2018 roku zostało wydanych 25 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego
Przez cały okres wiosenno–letni Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne –
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Szczuczynie wykonywało bieżące
prace na jezdniach oraz poboczach dróg gminnych – koszono pobocza, usuwano zaległy piach,
naprawiano ubytki – koszt oczyszczanie ulic i placów zabaw 49.999,99 zł., utrzymanie zieleni
na poboczach oraz w parkach – koszt 30.000,00 zł.

W okresie zimowym utrzymaniem ulic, dróg i chodników na terenie miasta i gminy
Szczuczyn zajmuje się Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Szczuczynie. Przedsiębiorstwo te odpowiedzialne
jest za przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości nawierzchni dróg i chodników,
odśnieżanie ulic miejskich i chodników w ciągu 12 godzin od opadów, odśnieżenie dróg
gminnych w miejscach zasp – koszt 70.000,00 zł.

1. a ) WODOCIĄGI, OCZYSZCZALNIA I KANALIZACJA
Na terenie gminy Szczuczyn znajdują się trzy wodociągi zbiorowego zaopatrzenia
w wodę :
1. Wodociąg w Szczuczynie, który posiada dwie czynne studnie ujęć wód
podziemnych na działce o nr geod. 969/34,
2. Wodociąg w miejscowości Wólka, który posiada dwie czynne studnie ujęć wód
podziemnych na działce o nr geod. 101/5,
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3. Wodociąg w miejscowości Niedźwiadna, który posiada dwie czynne studnie ujęć
wód podziemnych na działce o nr geod. 101/2,
Oczyszczalnia ścieków w Szczuczynie znajduje się na ulicy Sienkiewicza posiada możliwość
przyjęcia ścieków z całej aglomeracji Szczuczyna. Istniejąca sieć kanalizacyjna na terenie
aglomeracji (miasta) Szczuczyn wynosi ogółem
8,7 km ( w tym sieci grawitacyjnej 6,3 km).

OŚWIETLENIE ULICZNE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELEKTROMET” Biała Piska
prowadzi i wykonuje czynności eksploatacyjne i
konserwacyjne urządzeń oświetlenia dróg, ulic,
parków, placów, przejść dla pieszych itp.,
pozostających na majątku ZE Rejon Energetyczny
Łomża i Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Wyżej
wymienione czynności wykonywane są w celu
utrzymania oświetlenia
w należytym stanie
technicznym.
W roku 2018 na terenie miasta i gminy
Szczuczyn prowadzono bieżące konserwacje
oświetlenia ulicznego - koszt 21.816 zł.
W celu poprawy bezpieczeństwa na naszych
drogach rozbudowaliśmy oświetlenie drogowe o
nowe punkty świetlne w miejscowości Bzury.
Inwestycja została wykonana w technologii LED –
koszt 50.000,00 zł.
Koszt dostawy i zużycia energii elektrycznej dla
potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn oraz dostaw energii
elektrycznej wyniósł 170.807,25 zł.

111

PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNETRZNE.

Na terenie miasta Szczuczyn posiadamy trzy place zabaw:
1. Plac zabaw w parku przy ul. Senatorskiej.
2. Plac zabaw na osiedlu Pawełki przy ulicy Słonecznej.
3. Plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza.
Na terenie gminy obecnie posiadamy place zabaw w następujących sołectwach:
Bęćkowo, Bzury, Mazewo, Chojnowo, Niedźwiadna, Brzeźno, Kurki, Zacieczki,
Czarnówek, Skaje.
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W roku 2018 bieżące konserwacje i remonty placów zabaw na terenie miasta i
gminy Szczuczyn wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o. o. – koszt 6.000, zł.
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Na terenie miasta Szczuczyn posiadamy również trzy siłownie zewnętrzne:
1) W parku przy ulicy Senatorskiej,
2) Przy Hali Gimnazjum na ulicy Nadstawnej,
3) Przy ulicy Grunwaldzkiej 2

OBIEKTY GMINNE
Obecnie na terenie gminy Szczuczyn mamy wybudowane i wyremontowane
świetlice i budynki gospodarcze w następujących miejscowościach : Bęćkowo, Bzury,
Brzeźno, Danowo, Dołęgi, Czarnowo, Jambrzyki, Niedźwieckie, Niećkowo, Skaje.

Remonty świetlic wiejskich:
1. Bęćkowo remont kominka – koszt inwestycji 5.800,00 zł.
2. Niedźwiadna remont kominka – koszt inwestycji 1.500,00 zł.
3. Skaje remont kominka – koszt inwestycji 7.000,00 zł.
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4. Czarnowo montaż skrzynki licznikowej w budynku świetlicy – koszt inwestycji
4.850,00 zł.
5. Kontynuacja ostatniego etapu budowy budynku gospodarczego
z
wbudowanym garażem w miejscowości Brzeźno – koszt inwestycji 39.999,99 zł. (
całkowity koszt budowy budynku 167.376,42 zł)

Koszt dostawy i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb świetlic wiejskich
i budynków gospodarczych na terenie gminy Szczuczyn wyniósł w 2018 roku
23.165,34 zł
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Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Gminie Szczuczyn zapewnia 7 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Skupiają one 228 strażaków będących w jednostkach operacyjno - taktycznych czyli
mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Prawie połowa z nich posiada
zaświadczenie ukończenia szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki tym kwalifikacjom
niejednokrotnie jako pierwsi na miejscu zdarzenia udzielają pierwszej pomocy. W celu podniesienia
kwalifikacji strażacy – ochotnicy uczestniczą w szkoleniach, manewrach, kursach. W 2018 r. jednostki
OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn wyjeżdżały do akcji ratowniczych 115 razy.
Zestawienie wyjazdów do akcji jednostek z terenu Gminy Szczuczyn
w 2018
3%

2%

1%

10%

OSP KSRG Szczuczyn
OSP Niedźwiadna
OSP Bzury
OSP Niećkowo
OSP Bęćkowo
84%

Dbamy również o odpowiednie wyposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do niesienia
pomocy w wypadkach drogowych, pożarach czy innych zdarzeniach. W tym celu w 2018r. złożyliśmy
3 wnioski o dofinansowanie:
1. Zakupu sprzętu i odzieży ochronnej o łącznej wartości 43 660,26 zł (otrzymana dotacja 27 200,00 zł)

W ramach zadania zakupiono:
- ubrania ochronne - 12 kpl.
- rękawice strażackie – 12 kpl.
- kominiarki niepalne – 12 szt.
- hełmy strażackie – 12 szt.
- prądownice wodne – 2 szt.
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2. Remont pomieszczenia garażowego remizy w Danowie o wartości 20 000,00 zł (otrzymana dotacja
9 500,00 zł)

Zadanie polegało na wykuciu istniejących drzwi garażowych, poszerzeniu otworu drzwiowego, montażu
nowej bramy garażowej. Wykonano również wylewkę betonową, ułożono nową terakotę, wygładzono i
pomalowano ściany oraz zamontowano oprawy oświetleniowe i włączniki elektryczne.
3. Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa o łącznej wartości 40 400,00zł (otrzymana dotacja
39 996,00 zł).

W ramach zadania zakupiono:
- 4 zestawy PSP R1
- defibrylator
- 2 pilarki do drewna
- przenośny zestaw oświetleniowy
- 4 latarki akumulatorowe

Wykonaliśmy również remont remizy OSP w
Niedźwiadnej (II etap – wykonanie elewacji budynku) o
wartości 50 000,00 zł.
Zadanie polegało na ociepleniu ścian, przedłużeniu
połaci dachowej, wymianie orynnowania i wykonaniu
obróbek blacharskich.
Wartość zadań zrealizowanych w 2018 r. wyniosła
154 060,26zł (w tym 76 696,00 zł – pozyskane
dofinansowania, 77 364,26zł – wkład własny gminy).
Utrzymanie jednostek OSP należy do zadań Gminy. W 2018 r. ponieśliśmy z tego tytułu łączny koszt
w wysokości 541 032,82 zł. Potrzeby jednostek z roku na rok stają się coraz większe. Staramy się pozyskiwać
jak najwięcej środków finansowych by móc uzupełnić braki w wyposażeniu poszczególnych jednostek.
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1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.
Na koniec miesiąca grudnia 2018 roku stan Gmina i Miasto Szczuczyn była
właścicielem 267,2631 ha gruntów.
W ujęciu czysto arytmetycznym, w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2017 roku
powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 5,4923 ha, z czego największym
obszarowo „ubytkiem” była sprzedaż działek o pow. 4,8460 ha – na kwotę 2.548.511,40
złotych, położonych na obszarze tzw. terenów inwestycyjnych przy
ul.
Przemysłowej w Szczuczynie.
Pozytywnie nastraja pozyskanie kolejnej działki w przedłużeniu ul. Łąkowej do ul.
Sportowej i trwające już rokowania w sprawie nabycia ostatniej, trzeciej już działki z
przeznaczeniem na cele publiczne związane z wykonaniem kanału tłocznego kanalizacji
sanitarnej z ul. Sportowej, z wcinką do istniejącej kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowej oraz
wykonaniem kanału kanalizacji deszczowej z ujściem do rzeki Wissy i w konsekwencji
budowę drogi publicznej łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową. Jeśli inwestycja ta doszłaby
do skutku nastąpi swego rodzaju „nowe komunikacyjne scalenie/spięcie” skracające
znacznie dojazd mieszkańcom tej części miasta do jego centrum.
W roku 2018 nie wydano żadnej decyzji dotyczącej przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Głównym tego powodem
jest fakt opublikowania Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów, która w art. 1 pkt 1 stanowi, że z dniem 1 stycznia 2019 roku
prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży wolnych (samodzielnych) działek pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe jest natomiast wydzielenie
dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, na poprawę warunków
zagospodarowania działek sąsiednich.
Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich
wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy, co pozwala na osiągnięcie pewnych
dochodów do budżetu, jednakże w wielu wypadkach są to czynności długotrwale i
stosunkowo kosztowne, z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości,
czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź
rozgraniczenia.
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2. Lokale mieszkalne.
Większość mieszkaniowego zasobu gminy stanowią budynki, których wiek sięga znacznie
powyżej 90 lat. Zasób ten charakteryzuje się znacznym stopniem dekapitalizacji. Ze względu na wiek
budynków oraz brak od wielu lat dostatecznej ilości środków finansowych na ich bieżącą konserwację,
zasoby mieszkaniowe wymagają przeprowadzenia znacznych remontów. Dotyczy to głównie wymiany
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, wymiany instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i
wodociągowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zdecydowana większość budynków wymaga
działań termomodernizacyjnych. Powszechną wadą budynków, zwłaszcza tych wzniesionych przed
1945 r., jest wadliwa izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych lub jej całkowity brak.
Obecnie 4 spośród 8 budynków stanowiących w całości własność gminy wymaga
przeprowadzenia remontu kapitalnego.
Strukturę wiekową zasobu stanowiącego własność lub współwłasność gminy, w/g na dzień
31 grudnia 2018 roku, przedstawia poniższa tabela.

Wiek budynków
do 1945 r.
od 1945 – 1960 r.
od 1960 r.

Ilość budynków
w szt.

W tym 100%
gminy

W tym budynki
wspólnot mieszk.

17
4
16

3
1
4

0
0
4

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest
właścicielem 103 lokali mieszkalnych mieszczących się 37 budynkach mieszkalnych, z
czego:
- 88 lokali mieszczących się w 30 budynkach znajduje się w administracji WPK-TBS
Spółka z o.o. w Szczuczynie,
- 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku przy Szkole Podstawowej
w
Niedźwiadnej, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu,
- 3 lokale mieszkalne, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, z czego: 2 lokale
mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Niećkowie, 1 lokal
w
budynku przy ul. Szpitalnej 14 w Szczuczynie,
- 7 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach funkcjonujących 4 wspólnot
mieszkaniowych: ul. Kilińskiego 5, ul. Kilińskiego 7, ul. Kilińskiego 9
i
ul. Sienkiewicza 4.
Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK
i Wspólnoty Mieszkaniowe poniesiono w roku 2018 wydatki w kwocie 84.545,70 zł.
W związku ze sprzedażą ostatniego lokalu mieszkalnego, będącego własnością
Gminy i Miasta Szczuczyn w roku 2018 z ewidencji budynków wykreślono budynek
mieszkalny ul. Kościelna 3.
Dodatkowo, gmina jest właścicielem 23 budynków gospodarczych (boksów).
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W roku 2018 z mieszkaniowego zasobu gminy ubyło dwa lokale mieszkalne, które
zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
Należy stwierdzić, że w ostatnich latach statystycznie sprzedaż lokali mieszkalnych
stale maleje pomimo zwiększenia przez radę gminy wysokości bonifikaty stosowanej
przy ich sprzedaży do 80%, a w indywidualnych przypadkach nawet większej, co
spowodowane jest głównie niezbyt wysokim ich stanem technicznym a także sytuacją
finansową ich najemców.
W roku 2016 oddano do użytku, odbudowany w wyniku pożaru, budynek
mieszkalny położony przy ul. Kilińskiego 43, składający się z 15 lokali o pow. użytkowej
782,83 m2

3. Spółki komunalne.
Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza 15. Kapitał
zakładowy spółki wynosi 309.000,00 złotych i dzieli się na 618 udziałów po 500 złotych
każdy.
W roku 2018 Gmina Szczuczyn wniosła aportem do spółki prawo użytkowania
wieczystego
nieruchomości
niezabudowanej
oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 969/44 i 971/11 o łącznej
powierzchni 0,2145 ha, położonej w Szczuczynie, w rejonie ulicy Łąkowej, stanowiącej
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własność Miasta i Gminy Szczuczyn, o wartości 73.573,00 złotych,
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 15-rodzinnego wraz
z zapleczem technicznym w postaci węzła cieplnego.
Głównym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy
polegających na świadczeniu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty,
a w szczególności w zakresie:
 gospodarki nieruchomościami,
 utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i placów,
 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych,
 utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
 wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 zaopatrzenia w energię cieplną,
 gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 targowisk i hal targowych,
 zieleni gminnej i zadrzewień.
Przedmiotem działalności TBS jest:
 budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
 nabywanie budynków mieszkalnych,
 sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,
 przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych
na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
na zasadzie najmu,
 wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach TBS,
 sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami
mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności,
z
tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie
może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków
mieszkalnych,
 prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem
mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
 wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych,
 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
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przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
demontaż wyrobów zużytych,
odzysk surowców z materiałów segregowanych,
działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami,
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych,
roboty związane z budową dróg i autostrad,
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
przygotowanie terenu pod budowę,
wykonywanie instalacji elektrycznych,
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych,
wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
tynkowanie,
zakładanie stolarki budowlanej,
posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian,
malowanie i szklenie,
wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
transport drogowy towarów,
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
pozostałe sprzątanie,
działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
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4. Majątek Gminy Szczuczyn.
Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2018 roku
stan na 31.12.2017 - 69.603.745,02
stan na 31.12.2018 - 70.912.920,68

z mienia Urzędu ubyło w 2018 roku:
samochód strażacki OSP
Szczuczyn
świetlica wiejska w Niećkowie
świetlica w Świdrach Awissa
budynek gospodarczy Kościelna 3
grunty

przekazanie dla OSP Bzury

173 600,00

nieodpłatne przekazanie dla BCK
sprzedaż
sprzedaż
sprzedaż

127 917,39
94 770,75
787,40
2 562 679,60
2 959 755,14

Przybyło w mieniu Urzędu w 2018 roku:
samochód strażacki OSP Bzury
budynek gospodarczy w
Czarnowie
strefa aktywności ul. Nadstawna
budynek gospodarczy w Brzeźniu
boisko w Bzurach
plac zabaw - teren SP Szczuczyn
świetlica Skaje
oświetlenie Bzury
system do transmisji obrad sesji
przystanek PKS
instalacje fotowoltaiczne i solarne
remiza OSP Szczuczyn
droga Niećkowo
droga Niedźwiedzkie
ulica Spokojna
ulica Wiśniowa
ulica Stodolna
droga gminna nr 58
grunty

przekazany od OSP Szczuczyn
przebudowa
budowa
budowa
zakup
przebudowa
montaż lamp
zakup
rewitalizacja
zakup i montaż
remont i nadbudowa
asfaltowanie
asfaltowanie
asfaltowanie
asfaltowanie
asfaltowanie
przebudowa
zakup/zamiana

173 600,00
45 127,44
50 000,00
167 376,42
30 533,61
33 939,85
96 780,40
50 000,00
32 752,44
382 127,54
1 997 073,51
252 739,72
106 908,35
34 656,32
277 540,55
91 030,48
205 056,97
161 700,00
79 987,20
4 268 930,80

Biorąc pod uwagę rozliczenie czysto kwotowe, w roku 2018 majątek Gminy
Szczuczyn zwiększył się o kwotę 1.309.175,66 złotych.
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W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych
decyzji administracyjnych, majątek Gminy i Miasta Szczuczyn zmniejszył się o:
- 2 działki gruntu z obszaru „terenów inwestycyjnych” należących do SSSE o pow.
użytkowej 4,8460 ha, zbyte w drodze przetargu,
- nieruchomość położoną we wsi Niećkowo o pow. 0,2100 ha, zabudowaną budynkiem
Świetlicy Wiejskiej, przekazaną w darowiźnie, na cel publiczny, dla BCK w Szczuczynie,
- 2 lokale mieszkalne, o łącznej pow. użytkowej 56,19 m2, zbyte na rzecz ich najemców,
- 2 działki gruntu o pow. 0,2145 ha, położone w Szczuczynie w rejonie ul. Łąkowej,
wniesione aportem do WPK-TBS Spółka z o.o.,
- 1 działkę gruntu o pow. 0,0716 ha, położoną przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie,
przekazaną w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- nieruchomość położoną we wsi Świdry-Awissa, o pow. 0,15 ha, zabudowaną
budynkiem Świetlicy Wiejskiej (stan surowy zamknięty), sprzedaną w drodze
rokowań,
- 3 niezabudowane działki gruntu o łącznej pow. 1,52 ha, położone na gruntach wsi
Kurki, Świdry-Awissa i Guty, zbyte w drodze nieograniczonych przetargów ustnych,
- 1 działkę gruntu o pow. 0,06 ha, położoną na gruntach obrębu Chojnowo, zbytą
w
drodze bezprzetargowej, po ½ części, dla dwóch właścicieli działek sąsiednich,
- 4 działki gruntu, o łącznej pow. 0,2968 ha, położone we wsi Niedźwiadna, zbyte
w drodze zamiany pomiędzy Gminą Szczuczyn, Parafią RK w Niedźwiadnej oraz
Józefem i Elżbietą małż. Wasilewskimi. Czynność ta, dzięki ogromnemu
zaangażowaniu kompetentnych pracowników tut. urzędu, pozwoliła zakończyć,
i w efekcie sformalizować, trwającą od wielu lat kwestię uregulowania stanu
prawnego budynku Remizy OSP w Niedźwiadnej, tj. doprowadzenia do sytuacji
w której Gmina Szczuczyn jest właścicielem zarówno budynku remizy jak i gruntu na
którym jest ona posadowiona.
Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w roku 2018 roku stanowią
kwotę 1.213.684,29 złotych, które pochodzą w całości ze sprzedaży nieruchomości
(lokale + grunty).
Ponadto należy stwierdzić, że gmina czerpie stałe pożytki z tytułu
gospodarowania mieniem gminnym, co pozwoliło w roku 2018 osiągnąć dochód (bez
odsetek) w wysokości 185.151,68 zł, w tym z tytułu dzierżaw i najmu 118.247,19 zł,
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 43.307,72 zł, a także za zajęcie pasa
drogowego celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i dzierżawę
przystanków 23.596,77 zł.
Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2018 uzyskano łączne wpływy do
budżetu gminy w wysokości 1.398.835,97 zł.
Dodatkowo należy zauważyć, iż gminny zasób nieruchomości powiększył się w
2018 roku o 1,1002 ha, zgodnie z przeznaczeniem wyżej opisanym.
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REFERAT ROZWOJU I INWESTYCJI

Motto Referatu
„Czy praca urzędnika może być powołaniem? Nie tylko może, ale powinna. Jej istotą jest bowiem
służba. – By urzędnik dobrze pracował, nie wystarczy, że będzie stosował się do przepisów prawnych,
ale powinien wierzyć w sens tego, co robi. Jeśli ktoś będzie działał niezgodnie ze swoim sumieniem,
to praca nie da mu radości, co szybko doprowadzi do wypalenia zawodowego” – ks. prof. Krzysztof
Kietliński.
Referat Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie powstał w 2011r. po przeprowadzaniu
reorganizacji struktury Urzędu Miejskiego. W skład Referatu wchodzą trzy osoby.

Waldemar Filipkowski
Kierownik Referatu
Wykształcenie wyższe, inżynieria i ochrona
środowiska. Staż pracy 25 lat. Staż pracy w Urzędzie
Miejskim w Szczuczynie 16 lat.

Bogusław Ramotowski
Inspektor
Wykształcenie wyższe, administracja. Staż
pracy 14 lat. Staż pracy w Urzędzie Miejskim
w Szczuczynie 14 lat.

Joanna Kurzątkowska
Referent
Wykształcenie wyższe, budownictwo. Staż pracy
2 lata. Staż pracy w Urzędzie Miejskim
w Szczuczynie 2 lata.
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Do głównych zadań prowadzonych przez pracowników referatu należy:
W zakresie rozwoju:
 współpraca w opracowywaniu projektów polityk branżowych, opracowanie projektu strategii rozwoju
miasta i programów realizacji strategii;
 pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju miasta oraz dla partnerstwa w
realizacji programów rozwoju;
 współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i
aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;
 udział w programach rozwoju ponadlokalnego, w tym integracyjnych.
W zakresie zamówień publicznych:
 przygotowywanie dokumentacji tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przeprowadzanie
wspólnie z komisją przetargową procedur zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego;
 ogłaszanie procedur przetargowych i współpraca z komisją przetargową w celu wyłonienia wykonawcy
zamówienia;
 przygotowywanie i przekazywanie rocznych sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych
zamówieniach publicznych w Urzędzie;
 pomoc merytoryczna w przeprowadzaniu zamówień publicznych na zadania realizowane przez Gminne
jednostki podległe Urzędowi.
W zakresie budownictwa i inwestycji:
 Współdziała z organami nadzoru budowlanego;
 Współpraca z referatem planowania przestrzennego w zakresie sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych oraz decyzji o warunkach
zabudowy w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
 Współpraca w przygotowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych w oparciu o propozycje właściwych
merytorycznie referatów;
 Przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu gminy na dany rok;
 Ustalenie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach;
 Przygotowywanie i nadzór w przeprowadzaniu wyboru wykonawców prac projektowych, ekspertyz,
robót budowlano-montażowych i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót inwestycyjnych
prowadzonych przez referat;
 Przygotowywanie do zawarcia umów o wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań
geodezyjnych, realizacje robót, sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, egzekwowanie
właściwego terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczenie;
 Uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu realizacji
inwestycji (pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót) dla inwestycji realizowanych przez referat;
 Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz właściwymi miejskimi jednostkami
organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu
warunków stawianych przez nie na etapie przygotowania i uzgadniania dokumentacji; udział w radach
technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji;
 Współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w przekazywaniu placu
budowy, odbiorach częściowych, końcowych oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom, na
inwestycjach realizowanych przez Urząd Miejski;
 Sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji (w miarę potrzeb);
 Współpraca w uzgadnianiu dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury techniczne;
 Opracowywanie kosztorysów inwestorskich inwestycji realizowanych przez podległy referat na zadania
na które nie zachodzi konieczność zlecania opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej przez
zewnętrzne jednostki projektowe.
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W zakresie pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych:















Aplikowanie o środki zewnętrzne na współfinansowanie zadań Gminy, w tym głównie z funduszy Unii
Europejskiej;
Gromadzenie informacji oraz analiza przedsięwzięć proponowanych przez komórki i jednostki
organizacyjne pod kątem możliwości pozyskania środków na zadania inwestycyjne (twarde projekty) ze
źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań Gminy;
Bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie
realizacji projektów;
Współpraca i prowadzenie bieżącego monitoringu przygotowania projektów przez wydziały
merytoryczne;
Współpraca w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych na projekty inwestycyjne tzw. „twarde” oraz
doradzanie innym komórkom organizacyjnym Gminy w tym zakresie;
Współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi i Zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi
w zakresie interpretacji zapisów dokumentów programowych oraz wytycznych;
Opracowywanie sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność oraz ich przekazywanie do
odpowiednich Instytucji Zarządzających/Pośredniczących;
Utrzymywanie bieżących kontaktów z Instytucjami Pośredniczącymi/Wdrażającymi odpowiednie
programy operacyjne;
Monitoring zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi,
umowami o dofinansowanie projektów oraz odpowiednimi podręcznikami/wytycznymi, a także
przedstawianie zaleceń osobom realizującym projekty;
Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów Gminnych współfinansowanych ze środków
pomocowych;
Współpraca z instytucjami płatniczymi tj. WFOŚiGW i NFOŚiGW w zakresie pozyskiwania i przyznawania
środków finansowych na inwestycje, których inwestorem jest Gmina;
Nadzór nad przygotowaniem i składaniem wniosków o udzielenie pomocy finansowej, rozliczanie
przyznanych dofinansowań oraz przygotowanie i składanie wniosków o umarzanie części spłaconych
zobowiązań z funduszy krajowych;
Popularyzacja prawa unijnego w szczególności w zakresie działalności gospodarczej;
Współdziałanie w pozyskiwaniu inwestorów dla miasta.
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ZADANIA REALIZOWANE BĄDŹ ZREALIZOWANE W 2018 ROKU:
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej
Jedno z największych zadań rozliczonych
w 2018r. to kompleksowa termomodernizacja
budynków:
Szkoły
Podstawowej
w Niedźwiadnej
wraz
z
przyległymi
mieszkaniami, hali sportowej przy ulicy
Grunwaldzkiej oraz Publicznego Gimnazjum
w Szczuczynie. Obiekty te zyskały nowe
pokrycia dachowe, kompleksowe ocieplenie
ścian, stropów z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej, całość obiektów rozświetlają
kolorowe elewacje, a centralną wodę użytkową
dogrzewają kolektory słoneczne. Nowością jest
montaż ekologicznego ogrzewania - pomp
ciepła w obiekcie Szkoły podstawowej w
Niedźwiadnej. Na to działanie Gmina otrzymała
jedno
z
najwyższych
w regionie
dofinansowanie, w kwocie 2 mln 805 tys. zł w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 3 mln 506 tyś.
Wartość dofinansowania: 2 mln 805 tyś.
Wkład własny: 701 tyś.

20%

80%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Budowa targowiska miejskiego
Od marca 2018r. Gmina realizuje istotny dla
społeczności lokalnej oraz ponadlokalnej
projekt polegający na budowie targu
miejskiego z handlem produktem lokalnym.
W miejscu tym rolnicy, wytwórcy lokalnych
produktów będą mogli w godnych warunkach
prowadzić sprzedaż swoich produktów, zaś
kupujący w jednym miejscu zaopatrzą się
w pełnowartościowe produkty, w tym również
ekologiczne. Planuje się, aby targ był
udostępniony zarówno dla sprzedających jak
i kupujących 7 dni w tygodniu. W ramach
zadania powstały budynek handlowy, wiaty
handlowe, kioski oraz obszerny parking. Cały
obiekt
dzięki instalacji fotowoltaicznej
przeznaczonej dla budynku, jak i oświetleniu
zewnętrznemu uzbrojonemu w indywidualne
panele z akumulatorami jest bardzo oszczędny
energetycznie. Na ten cel Gmina pozyskała
działkę oraz maksymalne dofinansowanie w
kwocie 1 mln zł. Planowane otwarcie obiektu
to czerwiec 2019r.

Wartość zadania: 2 mln 253 tyś.
Wartość dofinansowania: 1 mln 355 tyś.
Wkład własny: 898 tyś.

40%
60%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Wymiana opraw oświetlania ulicznego
W celu poprawy efektywności energetycznej
i zmniejszeniu kosztów za energię elektryczną
zużytą na potrzeby oświetlenia ulic i placów
została
przeprowadzona
wymiana
przestarzałych
energochłonnych
opraw
„sodowych” na nowoczesne w pełni
sterowalne oprawy LED-owe. W projekcie na
który
Gmina
Szczuczyn
pozyskała
dofinansowanie w kwocie 684 tyś. dokonano
wymiany 463 opraw oświetleniowych wraz
z wysięgnikami oraz inteligentnym systemem
sterowania i monitoringu oświetleniem.
Dodatkowo w celu monitoringu stanu
powietrza w mieście Szczuczyn zakupiona
została stacja pomiarów zanieczyszczeń
powietrza z systemem powiadamiania
mieszkańców. Wyniki badań powietrza
w mieście można na bieżąco śledzić na
zawieszonym na budynku Urzędu Miejskiego
ekranie LED.

Wartość zadania: 940 tyś.
Wartość dofinansowania: 684 tyś.
Wkład własny: 256 tyś.

27%

73%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Remont i nadbudowa budynku remizy OSP
Szczuczyn
Stawiając na bezpieczeństwo zdrowia i życia
mieszkańców, jak ich mienia oraz biorąc pod
uwagę prężnie rozwijającą się jednostkę OSP
Szczuczyn wpisaną do KSRG postanowiono
polepszyć bazę lokalową jednostki. W tym celu
nadbudowano poddasze użytkowe zwiększając
tym samym powierzchnię użytkową obiektu,
dostosowano obiekt do przepisów p.poż.
wykonując klatkę schodową o odpowiednich
parametrach
technicznych.
Dodatkowo
wymieniono instalacje centralnego ogrzewania
i elektryczną w całym budynku. Cały obiekt
zyskał nowy wygląd i wiele dodatkowego
miejsca do pełnienia przez naszych druhów
służby i kontynuowania swojej misji.

Wartość zadania: 252,7 tyś.
Wartość dofinansowania: 19,5 tyś.
Wkład własny: 233,2 tyś.

8%

92%

Dofinansowanie
Wkład własny
Gminy
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Instalacje OZE dla mieszkańców
Pod koniec listopada br. zostały zakończone
prace nad zadaniem pn. „Słoneczne instalacje
OZE w gminie Szczuczyn”. W ramach projektu
zamontowano 71 instalacji kolektorów
słonecznych
produkujących
ciepło
do
podgrzewania centralnej wody użytkowej oraz
45 instalacji fotowoltaicznych produkujących
energię elektryczną, w tym 33 instalacje
hybrydowe, oznacza to, że dla jednego
budynku wykonano zarówno instalację
solarną, jak i fotowoltaiczną. Łącznie
wybudowano 116 instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii dla 84 gospodarstw
indywidualnych na terenie miasta i gminy
Szczuczyn. Dzięki realizacji projektu poprawiła
się efektywność energetyczna gminy Szczuczyn
poprzez zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie
opłat za energię elektryczną, ograniczenie
zużycia energii elektrycznej ze źródeł
konwencjonalnych, zwiększenie udziału energii
z
odnawialnych
źródeł
w
bilansie
energetycznym gminy oraz podniesienie
świadomości mieszkańców w zakresie
oszczędności gospodarowania energią.

Wartość zadania: 2 mln. 86 tyś.
Wartość dofinansowania: 1 mln. 427 tyś.
Wkład własny: 659 tyś.

31%

69%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Rewitalizacja przystanku PKS
W listopadzie br. Wykonawca robót
budowlanych Przedsiębiorstwo DrogowoMostowe w Piszu Sp. z o.o., zakończył prace
budowlane nad modernizacją przystanku
komunikacji samochodowej oraz parkingu przy
ulicy Sobieskiego. W ramach inwestycji
wykonano następujący zakres robót:
 rozbiórka istniejących elementów dróg,
 ustawienie
latarń
oświetleniowych
z oprawami LED,
 wykonanie podbudowy z kruszywa
łamanego,
 wykonanie
podbudowy
z
betonu
asfaltowego,
 ułożenie dwóch warstw jezdnych z betonu
asfaltowego,
 ułożenie chodnika z kostki brukowej
grafitowej,
 wykonanie
peronu
na
przystanku
autobusowym z kostki brukowej,
 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 montaż wiat przystankowych wraz
z elementami małej architektury.
Dzięki dofinansowaniu jakie udało się pozyskać
poprawiła się jakość przestrzeni publicznej
Gminy
Szczuczyn
przez
odpowiednie
przystosowanie infrastruktury przystanku
komunikacji samochodowej oraz parkingu.

Wartość zadania: 238 tyś.
Wartość dofinansowania: 202 tyś.
Wkład własny: 36 tyś.

15%

85%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Przebudowa sieci dróg gminnych
W dniu 06 marca 2018 roku Gmina Szczuczyn
podpisała umowę o przyznaniu pomocy
na projekt pn. Przebudowa dróg gminnych
na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna
w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej
w miejscowości Niedźwiedzkie gm. Szczuczyn.
Inwestycja realizowana była w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Równolegle z własnych środków
przebudowano odcinek drogi w miejscowości
Niećkowo. Wykonawca robót wykonał nowe
nawierzchnie dla:
 drogi
gminnej
w
miejscowości
Niedźwiedzkie,
 drogi gminnej w miejscowości Niećkowo
 ulicy Stodolnej w m. Szczuczyn
 ulicy Wiśniowej w m. Szczuczyn
 ulicy Spokojnej w m. Szczuczyn
Dzięki dofinansowaniu jakie udało się pozyskać
Gmina Szczuczyn będzie bogatsza o kolejne
utwardzone odcinki dróg, które przez fakt
swojej „uboczności”, do tej pory czekały na
nowe nawierzchnie utwardzone.

Wartość zadania: 584 tyś.
Wartość dofinansowania: 304 tyś.
Wkład własny: 280 tyś. + Niećkowo

48%

52%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Budowa świetlicy wiejskie we wsi Świdry
Awissa
W ramach realizacji zadania została
wybudowana świetlica wiejska, pełniąca
funkcję rekreacyjno- społeczno -kulturalną.
Świetlica w Świdrach Awissa będzie pełnić rolę
miejsca spotkań, integracji mieszkańców oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem jest
budowa miejsca przyjaznego mieszkańcom
oraz miejsca gdzie mogą się edukować oraz
integrować. Roboty budowlany wykonuje
lokalna
firma
Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ze
Szczuczyna.
Obecnie
trwają
prace
wykończeniowe, zaawansowanie prac wynosi
90%. Zakończenie przewidziane jest na sierpień
2019r. Na cel budowy świetlicy Gmina
pozyskała środki finansowe z
Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

Wartość zadania: 177 tyś.
Wartość dofinansowania: 113 tyś.
Wkład własny: 64 tyś.

36%
64%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Remont świetlicy wiejskie we wsi Skaje
Kolejny
udany
projekt
zakończony.
W listopadzie
br.
Wykonawca
robót
budowlanych
Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zakończył
prace budowlane nad remontem świetlicy w
miejscowości Skaje.
W ramach zadania wykonano następujące
roboty:
 demontaż pokrycia dachowego z płyt
azbestowo-cementowych,
 demontaż obróbek blacharskich, rynien
i rur spustowych,
 demontaż stolarki drzwiowej i części
stolarki okiennej,
 uzupełnienie
elementów
więźby
dachowej,
 remont kominów,
 wykonanie pokrycia dachowego z blacho
dachówki wraz z montażem obróbek
blacharskich w kolorze dachu,
 montaż drzwi wejściowych oraz części
stolarki okiennej,
 ocieplenie
budynku
płytami
styropianowymi gr. 10cm i wykonanie
elewacji,
 wykonanie opaski z płytek chodnikowych
wokół budynku,
 naprawa schodów wejściowych.
Realizacja projektu przyczyniła się do
zwiększenia integracji społecznej lokalnej
społeczności, a zwłaszcza dzieci i młodzieży,
osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem,
pochodzących z rodzin wielodzietnych,
korzystających z pomocy społecznej.

Wartość zadania: 95,2 tyś.
Wartość dofinansowania: 45,5 tyś.
Wkład własny: 49,7 tyś.

48%

52%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Adaptacja pomieszczeń szkolnych na
potrzeby przedszkola
W dniu 17.09.2018r. nastąpiło przekazanie
placu terenu pod adaptację pomieszczeń
szkolnych na potrzeby przedszkola wraz
z budową parkingu oraz placu zabaw dla dzieci
przy
Zespole
Szkolno
Przedszkolnym
w Szczuczynie. Zakresem robót objęto:
 dostosowanie układu pomieszczeń parteru
obiektu dla potrzeb przedszkola,
 remont posadzek, ścian i sufitów,
 wymianę stolarki drzwiowej z lustrami
weneckimi,
 nowa
aranżacja
pomieszczeń
edukacyjnych, sanitariatów, pomieszczeń
socjalnych i administracyjnych,
 wyposażenie pomieszczeń w nowoczesny
sprzęt niezbędny do edukacji (stoliki,
krzesełka, zestawy do zabawy i nauki,
sprzęt RTV),
 budowa
parkingu na 51 miejsc
parkingowych,
 wyposażenie placu zabaw w dziewięć
zestawów zabawowych, oraz elementy
małej architektury.
Celem operacji było wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci z terenu gminy Szczuczyn
poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej. W ramach
projektu powstały 4 oddziały przedszkola,
które mogą przyjąć 75 dzieci w wieku 3-4 lat. W
przedszkolu znajdują się cztery sale do zajęć
edukacyjnych.
Wszystkie
sale
zostały
wyposażone w kolorowe mebelki (różnego
rodzaju regały, szafki, stoliki, biurka, krzesełka,
pufki, foteliki), zróżnicowane kąciki zabaw
tematycznych (kuchenny, samochodowy,
biblioteczny) oraz kolorowe dywany i materace
służące do zabawy, nauki i relaksu. W każdej
sali znajduje się 65 calowy telewizor oraz
radioodtwarzacz. Przy salach w korytarzu
wydzielono szatnię, umeblowaną w ławeczki
i szafki na ubrania oraz buty. Aneks kuchenny
wyposażony w kredens na kółkach, stoły
i krzesełka. Na ten cel Gmina pozyskała
dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 753 tyś.
Wartość dofinansowania: 640 tyś.
Wkład własny: 113 tyś.

15%

85%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Pierwsza w Gminie Szczuczyn
Otwarta Strefa Aktywności
Zgodnie z planowanym terminem zakończone
zostało przedsięwzięcie pn. ,,Budowa Otwartej
Strefy Aktywności – wariant podstawowy”,
dofinansowane ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach Programu małej
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym – Otwarta
Strefa Aktywności (OSA) Edycja 2018.
Zadanie polegało na zagospodarowaniu
części działki 1027 położonej w Szczuczynie
przy ulicy Nadstawnej oraz budowę siłowni
plenerowej, w skład której wchodzi sześć
kompletów dwustanowiskowych urządzeń
oraz dwóch urządzeń do strefy relaksu.
Celem
programu
jest
budowa
ogólnodostępnych
stref
sportoworekreacyjnych, które mają szansę stać się
miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla
dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które
podniosą w sposób znaczący estetykę
przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia
mieszkańców.

Wartość zadania: 50 tyś.
Wartość dofinansowania: 25 tyś.
Wkład własny: 25 tyś.

50%

50%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Remont świetlicy wiejskiej we wsi
Czarnowo
Gmina Szczuczyn w dniu 19.10.2018r.
zakończyła realizację zadania pn. „Remont
świetlicy wiejskiej w m. Czarnowo, gm.
Szczuczyn wraz z wykonaniem ogrodzenia
działki” współfinansowanego ze środków
budżetu Województwa Podlaskiego w
ramach „Programu odnowy wsi
województwa podlaskiego”.
Głównym założeniem projektu był wzrost
jakości życia mieszkańców trzech sołectw
Czarnowa, Mazewa i Załusk, stworzenie
bezpiecznego miejsca do różnego rodzaju
spotkań, zajęć, warsztatów.

Wartość zadania: 36 tyś.
Wartość dofinansowania: 10 tyś.
Wkład własny: 26 tyś.

28%
72%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu
Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście
Szczuczyn
W dniu 25 lipca 2018 roku Gmina Szczuczyn
podpisała umowę o przyznaniu pomocy na
zadanie pn. Zagospodarowanie zabytkowych
ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku
w mieście Szczuczyn w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Inwestycja polega na zabezpieczeniu
i odsłonięciu zabytkowych fundamentów
Pałacu Szczuków, założycieli i właścicieli
Szczuczyna
oraz
udostępnieniu
ich
mieszkańcom miasta, a w szczególności
zwiedzającym turystom.
W ramach projektu wykonano następujące
roboty budowlane:
 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z płyt
ażurowych
 odsłonięciu fundamentów pałacu poprzez
usunięcie ziemi i zabezpieczenie ruin,
 wykonanie ogrodzenia od strony drogi
(działka nr 971/4) w postaci ogrodzenia
gabionowego, w pozostałej części
panelowego,
 wykonanie chodników dla zwiedzających
wokół zabytku, oraz parkingu,
 formowanie zieleni (zasiew trawników,
obsadzenie krzewami ozdobnymi).
Głównym celem operacji było zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz nadanie nowych
funkcji
edukacyjno
–
turystycznych
zabytkowemu
obiektowi
budowlanemu.
Działanie to również utworzenie nowej atrakcji
turystycznej regionu, która zostanie oznaczona
na regionalnych szlakach turystycznych.
Zakończenie prac przewidziano na czerwiec
2019r.

Wartość zadania: 217 tyś.
Wartość dofinansowania: 138 tyś.
Wkład własny: 79 tyś.

36%
64%

Dofinansowanie
Wkład własny Gminy
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Zakup koparki dla Gminnej Spółki Wodnej
„SZCZUCZYN”
W celu doinwestowania Gminnej Spółki
Wodnej „SZCZUCZYN” działającej na terenie
miasta i gminy Szczuczyn postanowiono
pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i udzielić wsparcia
finansowego Spółce Wodnej na zakup
nowoczesnej minikoparki do prowadzenia
bieżącej działalności spółki polegającej na
konserwacji gruntowej rowów melioracyjnych i
innych
urządzeń
wodnych
służących
zabezpieczeniu mienia mieszkańców i Gminy
przed
zalaniami
czy
podtopieniami
spowodowanymi przez nawalne deszcze.
W ramach projektu po przeprowadzeniu
stosownej
procedury
na
zasadzie
konkurencyjności zakupiono:



Wartość zadania: 165,2 tyś.
Wartość dofinansowania: 137,1 tyś.
Wkład własny: 28,1 tyś.

36%
Dofinansowanie

64%

Wkład własny Gminy

Minikoparkę hydrauliczną firmy KUBOTA
KX027-4 o mocy 17,5 kW wraz z osprzętem
(szybkozłącze, zestaw łyżek),
Dwie ciężkie kosy spalinowe firmy Stihl
FS56 i FS460 o wraz z akcesoriami (szelki,
maski, dodatkowe głowice, dodatkowe
tarcze i zapas żyłki).
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Dokumentacje techniczne

Łączna wartość dokumentacji: 135 tyś.

W celu przygotowania się do kolejnych
naborów wniosków na realizację inwestycji
służących poprawie życia mieszkańców Gmina
Szczuczyn posiada opracowane dokumentacje
techniczne na wiele zadań inwestycyjnych, tj.
 Przebudowa drogi gminnej Czarnówek –
Niedźwiadna,
 Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn –
Bzury,
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Chojnowo (odcinek I i II).,
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Dołęgi kolonia,
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Mazewo (dwór),
 Przebudowa drogi gminnej Niećkowo –
Niedźwiedzkie,
 Utwardzenie ciągu pieszo jezdnego na ul.
Pawełki,
 Budowa zaplecza komunalnego przy ulicy
Kolneńskiej w mieście Szczuczyn,
 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Guty,
 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Lipnik,
 Budowa zbiornika wodnego w mieście
Szczuczyn,
 Budowa
Centrum
Rozwoju
Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn.
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Usuwanie azbestu
W październiku 2018r. Gmina Szczuczyn
zakończyła realizację zadania pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Szczuczyn”,
na
które
otrzymała
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku w ramach programu
udzielania dotacji na zadania z zakresu
usuwania azbestu w 2018/2019 r.
Zadanie polegało na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających
azbest. Osiągnięte efekty ekologiczne oraz
rzeczowe to unieszkodliwienie 71,94 Mg
odpadów z 25 posesji, których właściciele
złożyli informacje o wyrobach zawierających
azbest. Odbiór szkodliwych wyrobów odbywał
się zgodnie z kolejnością od 2015r. złożonych
przez właścicieli nieruchomości informacji.
Wykonawcą
zadania
był
Zakład
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. z Łomży.
Zgodnie z przedłożonymi informacjami
o wyrobach posiadających azbest, który został
zdemontowany, tj. posiada pierwszy stopień
pilności, na odbiór czeka 83 gospodarstwa.

Wartość zadania: 25 tyś.
Wartość dofinansowania: 21,6 tyś.
Wkład własny: 3,4 tyś.

14%

Dofinansowanie
Wkład własny
Gminy

86%
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Realizacja budżetu przez Referat Rozwoju i Inwestycji
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Dofinansowanie

Wkład własny Gminy
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Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Spółka rozpoczęła działalność 01.11.1991r. Głównym celem jej działalności jest
wykonywanie zadań własnych Gminy polegających na świadczeniu zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty, a w szczególności w zakresie:
- gospodarki nieruchomościami,
- utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych,
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w energię cieplną,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu;
- nabywanie budynków mieszkalnych;
- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadzie najmu;
- wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach TBS;
- sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi i
niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności,
- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i
infrastrukturą towarzyszącą;
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.
Administrujemy 30 budynkami będącymi zasobem mieszkaniowym Gminy Szczuczyn.
Zajmujemy się utrzymaniem dróg i placów gminnych: zamiataniem, koszeniem, utrzymanie
zieleni, prowadzeniem targowicy miejskiej,
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Zarządzamy Oczyszczalnią ścieków w Szczuczynie (łącznie oczyszczamy ponad 61 000 m 3
ścieków rocznie).
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Szczuczyna wynosi
ponad 10 km.
Liczba przyłączy kanalizacyjnych – ponad 220.
Liczba przepompowni ścieków – 8.
Obsługujemy około 56% mieszkańców miasta Szczuczyn.
W pozostałym procencie odbiór nieczystości płynnych odbywa się za pomocą wozu
asenizacyjnego.
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Zaopatrujemy Gminę Szczuczyn w wodę (coroczna sprzedaż przekracza 225 000 m3) z trzech SUW:
Szczuczyn, Wólka, Niedźwiadna.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Szczuczyn, to
ponad 83 km.
Liczba przyłączy wodociągowych – ponad 1 050.
Zaopatrujemy w wodę około 96% mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn.
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Zaopatrujemy w energię cieplną bloki i budynki mieszkalne oraz Szkołę
Podstawową (powierzchnia ogrzewana to ponad 7 000 m2).
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Zajmujemy się zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta
i Gminy Szczuczyn (około 21 km),
Wykonujemy na zlecenie szereg prac, min. budowy budynków użyteczności publicznej,
remonty budynków, ogrodzenia, utwardzenia terenu, żwirowania dróg, remonty przepustów
drogowych oraz wiele innych prac ogólnobudowlanych.
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Od 17 marca 2016r. dokonana została zmiana nazwy spółki z WPK Sp.
z o.o. na WPK-TBS Sp. z o.o. Pozwoliło to nam na rozpoczęcie nowej
działalności polegającej na budowie bloków mieszkalnych na sprzedaż, obecnie
powstaje budynek z 18 mieszkaniami. Planowane zakończenie inwestycji
przypada na koniec kwietnia 2020r.
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PODSUMOWANIE
Poświęciliśmy temu opracowaniu sporo pracy, a i tak nie znalazło się w nim wszystko,
co stanowi stronę naszych samorządowych starań o teraźniejszość i przyszłość Szczuczyna. Mam
jednak przekonanie, że z lektury niniejszego Raportu o stanie gminy Szczuczyn jasno
i jednoznacznie wynika kilka rzeczy:
 Urząd Miejski w Szczuczynie to miejsce i ludzie, którzy stanowią profesjonalny zespół
fachowców, otwarty i życzliwy dla mieszkańców i gości.
 Pracując, dbamy o dobro środków publicznych i każda złotówka, przed decyzją o jej
wydaniu, jest mierzona i sprawdzana kilkukrotnie. Czy wydatek jest potrzebny, celowy
i na akceptowalnym społecznie poziomie?
 Naszą codzienność wypełniają zadania olbrzymie, jak na przykład przebudowa Stadionu
Miejskiego oraz niewielkie, jak uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia, czy wydanie kolejnego
zaświadczenia. Jednak każdej z nich przypisujemy powagę i wartość, gdyż każda z nich jest
cenna dla naszego klienta, jakim jesteście Państwo.
 Szczuczyn rozwija się i wiele z podejmowanych obecnie działań, przyniesie wymierne
korzyści za kilka lat.
Na każdym z samorządowych kroków potrzebujemy Waszego wsparcia i przekonania,
że wzajemnie się dopełniamy. My pracujemy dla Was, a Wy wspieracie nas swoim zaufaniem
i życzliwością.
W kolejnych miesiącach 2019 roku spodziewamy się rozstrzygnięć wielu konkursów,
w których ocenie poddawane są przygotowane przez nas projekty:
 Przebudowa szczuczyńskiej oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, budowa
kanalizacji miejskiej, odbudowa dróg i chodników.
 Asfaltowanie kolejnych dróg gminnych: Czarnówek – Niedźwiadna, Niedźwiedzkie –
Niećkowo, Szczuczyn – Bzury, Bzury, Dołęgi, Chojnowo.
 Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 Budowa zbiornika przy rzece Wissie wraz z systemem kładek edukacyjnych.
Projekty te wyznaczą charakter naszej pracy na następne trzy, cztery lata. Jak zwykle
będą wymagały zdyscyplinowania i zaangażowania po stronie zarówno ludzkiej
jak i finansowej.
Zapraszam do współpracy! Interesujcie się Szczuczynem, propozycjami naszych
wydarzeń, naszymi wzlotami i upadkami. Szczuczyn zasługuje i potrzebuje gry zespołowej.
Dlatego jako szef zespołu Urzędu Miejskiego w Szczuczynie dziękuję za poświęconą uwagę
podczas lektury naszego Raportu.
Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie kciuki za Szczuczyn!
Artur Kuczyński
Burmistrz
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